
 

  

SUMA, SA 
CONTROLA (E MEDE) DESEMPENHO 
PROFISSIONAL ATRAVÉS DO… GPS! 

 

A SUMA, SA. está a instaurar processos disciplinares a trabalhadores recorrendo ao 
registo de dados eletrónicos retirados do Sistema de Posicionamento Global (mais 
conhecido por GPS) instalado nas viaturas de recolha de resíduos urbanos. 

Este comportamento da empresa é, para o SINDEL, absolutamente abusivo, 
inadmissível e ilegítimo! 

O SINDEL vai de imediato enviar uma denúncia desta prática às autoridades competentes. 

Não só por este gesto em particular, mas também pelo facto de subsistirem (muitas) dúvidas 
quanto à alegada legitimidade com que empresa instalou estes dispositivos nas viaturas de 
recolha de resíduos urbanos, uma vez que – à luz do parágrafo 62 da Deliberação n.º 7680/ 
2014 da Comissão Nacional de Proteção de Dados – não está claro que haja autorização 
para o fazer nesse tipo de viaturas. 

Fazemos questão de aqui reproduzir o texto do paragrafo 62 suprarreferido: 

 “62. Conforme o disposto no n.º 2 do artigo 21.º do CT, quando existirem particulares 
exigências relacionadas com a natureza da atividade, os meios de vigilância à distância 
podem ser justificados. Nessa medida, por aplicação do princípio da necessidade e da 
proporcionalidade, entende a CNPD que podem ser utilizados dispositivos de 
geolocalização para gestão da frota em serviço externo nas seguintes atividades: 
assistência técnica externa ou ao domicílio; distribuição de bens; transporte de 
passageiros; transporte de mercadorias; segurança privada.” 

O SINDEL entende que a atuação da SUMA, SA. contraria a legislação em vigor, 
nomeadamente no que se refere ao n.º 1 do artigo 20ª da lei 7/2009; e que, ao mesmo 
tempo, está a conflituar com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, uma vez 
que não tomou as devidas salvaguardas para proteger os dados dos seus trabalhadores. 
 

DÁ MAIS FORÇA A QUEM TE PROTEGE! ADERE AO SINDEL! 
 

Lisboa, 5 de junho de 2020     O secretariado do SINDEL 

 

Mais informação em: facebook.com/SindelOficial                    https://www.sindel.pt/ 
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