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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

N.º 3/2020, de 29 de dezembro 

Utilização de meios à distância nos procedimentos de 
natureza disciplinar 

Destinatários: Serviços, estabelecimentos e organismos do Ministério da Saúde ou por este 

tutelados, incluindo as entidades públicas empresariais. 

1. Os cidadãos têm o direito de apresentar as suas participações ou queixas quanto a factos 

ocorridos nas instituições de saúde, relativos a aspetos organizacionais, assistenciais ou 

outros que mereçam a tutela dos seus direitos, e a vê-los exercidos por via da ação 

disciplinar sempre que houver indícios de terem sido cometidas infrações aos deveres 

profissionais. 

2. Por outro lado, os trabalhadores visados têm todo o direito ao exercício do contraditório e 

a um processo justo e célere. 

3. O exercício do poder disciplinar deve prosseguir, mesmo em tempo de pandemia e 

apesar dos constrangimentos que esta acarreta, nomeadamente ao nível das diligências de 

inquirição de visados, declarantes ou testemunhas e de obtenção de prova. 

4. A Lei 16/2020, de 29 de maio, para além de dar por finda a suspensão dos prazos 

judiciais e administrativos a 3 de junho 2020, veio regular a realização presencial ou através 

de meios de comunicação à distância de diligências judiciais ou procedimentais, alterando o 

regime que havia sido fixado inicialmente pelo artigo 7.º da Lei 1-A/2020, de 19 de março, 

alterada pela Lei 4-A/2020, de 6 de abril. 

5. A lei processual penal aplica-se subsidiariamente aos procedimentos de natureza 

disciplinar sendo, por isso, necessário continuar esta atividade com a normalidade 

adequada, atuando, também sempre que possível, no âmbito deste novo quadro (vd. artigos 

201.º e 218.º, n.º 6, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho). 

6. Recentemente, em termos estritamente administrativos, este apelo à utilização de meios 

eletrónicos e à distância tomou também a forma de lei, por via da Lei n.º 72/2020 de 16 de 

novembro, prevendo um regime transitório de simplificação administrativa, com produção de 

efeitos até 30 de junho de 2021, aplicando-se aos procedimentos em curso, e, aos 

procedimentos especiais, e cujo artigo 8.º, veio dar nova redação do artigo 64º do Código do 

Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º4/2015, de 7 de janeiro, 

na sua redação atual, aí se preconizando que o processo administrativo é preferencialmente 

desmaterializado e que o recurso aos meios eletrónicos é privilegiado. 
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7. Em conformidade com o disposto na alínea m), do n.º 1, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 

33/2012, de 13 de fevereiro, emito a seguinte orientação em matéria de desmaterialização, 

de utilização de meios eletrónicos e à distância e de produção de prova nos processos de 

natureza disciplinar no contexto atual, por adaptação da Lei 1-A/2020 de 19 de março, 

aplicada subsidiariamente, e pela observância das normas transitórias agora plasmadas no 

CPA, sensibilizando os serviços, estabelecimentos e organismos do Ministério da Saúde ou 

por este tutelados, incluindo as entidades públicas empresariais (EPE), para que:  

a) Promovam a desmaterialização dos processos de natureza disciplinar através de 

ferramentas que permitam a incorporação de documentos de prova e das peças 

processuais, e que impeçam a sua violação e extravio (artigo 64.º, n.º 2, do CPA); 

b) As ferramentas eletrónicas que suportem os processos de natureza disciplinar 

desmaterializados assegurem a autenticação dos intervenientes no procedimento e, nos 

casos em que tal não seja possível, o instrutor assine digitalmente o processo, de forma 

a garantir a integridade e a inviolabilidade do mesmo (artigo 64.º, n.º 3, do CPA); 

c) Na tramitação dos processos de natureza disciplinar possam ser utilizados os meios de 

comunicação à distância adequados, nomeadamente a videoconferência, ou outro meio 

equivalente, não se olvidando que no caso do visado e das testemunhas é obrigatória a 

obtenção do seu acordo (artigo 6.º-A, n.º 3, da Lei n.º 1-A/2020 de 19 de março). 

d) No cado dos maiores de 70 anos, imunodeprimidos ou portadores de doença crónica 

que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde, devam ser considerados de 

risco, não tendo a obrigatoriedade de se deslocar, a respetiva inquirição ou 

acompanhamento da diligência possa realizar-se através de meios de comunicação à 

distância adequados, designadamente a videoconferência, ou outro meio equivalente, a 

partir do seu domicílio legal ou profissional (artigo 6.º-A, n.º 4, da Lei n.º 1-A/2020 de 19 

de março; 

e) Seja utilizado o correio eletrónico nas comunicações e nas notificações, a trabalhadores 

e serviços, garantida que esteja a autenticação dos intervenientes (do emissor e do 

destinatário), com vista à obtenção de provas que possam dispensar a imediação, ou 

seja, que não careçam da presença do instrutor em hora determinada (ou indeterminada 

dependendo do caso) e em local certo, nomeadamente, para junção de documentos que 

possam ser obtidos por recurso a arquivos ou dossiers correntes existentes nas 

instituições;  

f) As inquirições, caso se mostre desnecessária a imediação, possam ser efetuadas 

através de videoconferência, ou outro meio equivalente, obtido que seja o acordo 

quando considerado legalmente indispensável, ou, possam revestir a forma escrita, 

através da elaboração de questionário, que será remetido preferencialmente através de 

correio eletrónico e respondido pela mesma via; 
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g) As notificações (da acusação e da decisão) ao trabalhador visado mantenham o seu 

carácter pessoal (artigo 214.º, da LTFP); 

h) A obrigatoriedade de se salvaguardar a confidencialidade do processo disciplinar 

(secreto até à acusação) e a segurança e proteção dos dados pessoais, não seja posta 

em causa com a utilização de meios eletrónicos ou à distância (artigo 200.º, da LTFP e 

Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual). 

Carlos Caeiro Carapeto 

Inspetor-Geral 
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