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direito do trabalho português, à semelhança do que sucede com outros
ordenamentos jurídicos, centra-se tradicionalmente na empresa (1).
Todavia, a definição conceptual do que seja a «empresa» para fins laborais
ou a evidenciação das suas características, maxime a sua dimensão, não
tem constituído uma preocupação legislativa deste ramo jurídico. A
relevância da dimensão da empresa é incontornável, designadamente, no
domínio das situações jurídicas colectivas (2), em particular no contexto
das estruturas de representação dos trabalhadores, mas afigurava- se
bastante reduzida no âmbito das relações individuais de trabalho antes do
início de vigência do Código do Trabalho. O menor peso deste factor no
contexto das relações individuais de trabalho não prejudica a constatação
de que a fisionomia da empresa implícita na legislação do trabalho
começou por corresponder à grande empresa industrial, realidade
subjacente ao próprio nascimento deste ramo do direito, perfil que nunca
foi completamente abandonado (3). Nas palavras de JAVILLIER, a
«geografia ―clássica‖ do direito do trabalho» assenta na grande empresa
industrial, podendo, no entanto, este ramo do direito assumir uma
«geometria variável» (4). Com este pressuposto, iniciaremos o nosso
estudo com uma sucinta aproximação, de cariz económico e sociológico, à
grande empresa fordista — referente «clássico» do direito do trabalho — e
respectiva evolução dimensional para um tecido de pequenas e médias
empresas (doravante, PME), cuja importância, atendendo ao número de
empresas e de trabalhadores visados, de há muito justifica o seu estudo
sob uma perspectiva especificamente laboral.[…]‖
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A Tutela do Trabalhador - Em Matéria de Segurança,
(Higiene) e Saúde no Trabalho
Céline Rosa Pimpão
Editora: Coimbra Editora | Ano: 2011
ISBN: 9789723219272
O estudo ora publicado corresponde à dissertação de mestrado em Direito
do Trabalho, apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra em Abril de 2009 e discutida em prova pública no dia 7 de
Setembro de 2009. Os recentes ventos de mudança no mundo laboral,
maxime o Código do Trabalho de 2009, o novo regime jurídico da
promoção da segurança e saúde no trabalho e a profunda modificação ao
Código de Processo de Trabalho em 2009, foram tidos em consideração
no momento em que me propus publicar este meu trabalho. Assim sendo,
para maior desenvolvimento e exactidão do mesmo, analisei em paralelo
as alterações legislativas ocorridas e as normas anteriormente vigentes
no ordenamento jurídico nacional, assinalando e examinando as suas
diferenças. De todas as modificações efectuadas saliento a que respeita
aos bens jurídicos — segurança, higiene e saúde — objecto de estudo. De
facto, embora utilize este trinómio, no meu trabalho, tal não significa que
defenda uma concepção tradicional (que divide tais termos entre
segurança para os acidentes de trabalho e higiene e saúde para as
doenças profissionais), que classifico aliás como redutora. Por outro lado
e como forma de salvaguardar uma eventual crítica no sentido desta
minha posição se encontrar desactualizada, dado que (algumas) recentes
alterações legislativas vieram omitir nesta matéria a menção ao bem
jurídico higiene e, essencialmente, porque não existe consenso em
Portugal — a nível legislativo, doutrinal, e, inevitavelmente,
jurisprudencial — quanto à necessidade (ou não) de uma referência
autónoma ao termo higiene nesta área, optei, desta forma, por colocar
este bem jurídico entre parêntesis no meu trabalho.

Código do Trabalho - A Revisão de 2009
Paulo Morgado de Carvalho
Editora: Coimbra Editora
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2011
ISBN 9789723218671 | 594 págs.
A publicação do Código do Trabalho, em Fevereiro de 2009, na
sequência da elaboração dos Livros Verde e Branco das Relações
Laborais, veio suscitar o debate e a reflexão sobre as novas alterações
legislativas, tendo em vista um melhor conhecimento da nova legislação
laboral. A presente obra traduz o resultado de parte dessas reflexões e
debates, ocorridos em diversos encontros, nomeadamente em
seminários, colóquios e jornadas, realizados no nosso país e no
estrangeiro, por docentes universitários das diversas Faculdades de
Direito, de ilustres magistrados, advogados e inspectores do trabalho,
que acederam em partilhar os seus conhecimentos, competência e
experiência profissional, contribuindo, assim, para que todos os
interessados e cultores da área laboral pudessem ter uma melhor
percepção das alterações introduzidas pelo Código e, ao mesmo tempo,
para dissipar muitas das dúvidas surgidas com a publicação do diploma.
Foi reunido um leque apreciável de textos, que, como se poderá
constatar, constituem uma mais-valia significativa, pelo seu inegável
valor qualitativo, quer do ponto de vista doutrinário, quer também pelo
contributo inequívoco para a actividade desenvolvida diariamente pelos
profissionais desta área.
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Direito do Trabalho + Crise = Crise do Direito do
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Ano: 2011
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―Em 27, 28 e 29 de Maio de 2010, foi organizado pela Escola de
Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa um Congresso de
Direito do Trabalho, subordinado ao tema «Direito do Trabalho + Crise
= Crise do Direito do Trabalho?», o qual contou com a presença de
parte significativa dos juslaboralistas nacionais, académicos de
diferentes Faculdades e práticos do Direito do Trabalho, no sentido de
promover o pluralismo e o debate de opiniões a partir das diferentes
experiências e perspectivas apresentadas sobre o papel e a reforma do
Direito do Trabalho em tempos de crise permanente. Procurámos
alargar o debate a outros ordenamentos europeus com o contributo de
reputados académicos, o que possibilitou uma interessante partilha de
experiências de direito comparado. A todos os prelectores
agradecemos penhoradamente a generosa colaboração e a excelência
das intervenções. A forte adesão por parte do público e da comunidade
jurídica em geral, o interesse, diversidade e actualidade dos temas
abordados, assim como o elevado nível científico das intervenções
realizadas justifica a publicação, se não de todas, pelo menos de uma
parte significativa das mesmas. Algumas delas não se manterão
exactamente iguais, uma vez que o tempo disponível para a
intervenção oral era limitado, tendo os autores remetido para a versão
escrita o desenvolvimento dos problemas e das ideias explanadas.
É devida uma palavra de profundo pesar pelo precoce
desaparecimento do Mestre Albino Mendes Baptista, ilustre
juslaborista, amigo e companheiro de muitas destas jornadas, a quem
nos ligavam laços de grande estima e elevada consideração. Tivemos a
honra e o privilégio de contarmos com a sua presença neste
Congresso, que abrilhantou com a sua intervenção, pelo que
entendemos ser de elementar justiça dedicarmos as presentes actas à
sua memória. ―

Manual de Direito do Trabalho
Bernardo da Gama Lobo Xavier
Editora: Verbo
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2011
ISBN 9789722230278 | 1010 págs.
O «Manual» que aqui apresentamos, para além da necessária
adaptação ao Código do Trabalho de 2009, mantém um registo de
simplificação e condensação, mas introduz alguns outros temas de
modo a dar uma panorâmica completa das questões do trabalho e
outras que lhe estão conexas. Trata-se de um texto saído da equipa
docente da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa
(Lisboa), sendo um trabalho colectivo em que é muito difícil dar a
cada um o que é seu.
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Legislação do Trabalho no Sector Público
Maria do Rosário Palma Ramalho, Pedro Madeira de
Brito
Editora: Almedina
Colecção: Coletâneas de Legislação
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2011
ISBN 9789724045146 | 752 págs.
A presente colectânea reúne os mais importantes diplomas que
hoje se aplicam aos trabalhadores públicos, incluindo os diplomas
de aplicação geral, os diplomas específicos dos trabalhadores com
contrato de trabalho em funções públicas e os diplomas específicos
dos trabalhadores nomeados, e ainda os principais diplomas de
enquadramento do empregador público. Os diplomas apresentamse na versão mais actualizada, incluindo as alterações introduzidas
pela Lei do Orçamento para 2011, e, quando oportuno, são
enriquecidos
com
as
devidas
anotações
e
remissões.
Com esta publicação, espera-se assim dotar o leitor de um
instrumento de pesquisa legislativa tão completo quanto possível,
mas que, ao mesmo tempo, facilite o acesso a um sistema de
fontes tão complexo como é hoje o que regula o universo dos
trabalhadores públicos.

Direito da Segurança e Saúde no Trabalho - Da
Prescrição do Seguro à Definição do Desempenho
Manuel M. Roxo
Editora: Almedina
Colecção: Monografias
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2011
ISBN 9789724044712 | 192 págs.
O direito da segurança e saúde no trabalho nasce, tal como o
direito do trabalho, da questão social decorrente da revolução
industrial. De uma primeira abordagem destinada a compensar as
vítimas dos acidentes e doenças derivadas do trabalho, cedo se
passou a uma perspectiva preventiva para evitar esses eventos. A
lei procurou definir regras para as conformidades dos componentes
materiais de trabalho e proibir os comportamentos inseguros a
partir da caracterização dos riscos que a esse propósito a norma
fosse consagrando. Desta acumulação progressiva resultou um
quadro normativo extenso e fragmentário quanto ao âmbito e ao
objecto da segurança e saúde no trabalho. A necessidade de
reequacionar este conjunto de normas com uma visão abrangente
da realidade dos riscos profissionais fez operar uma transição da
regulação para o domínio do desempenho organizacional, visando
garantir melhores condições de segurança e de saúde,
relativamente a todas as situações perigosas originadas no
trabalho. Este é o tema fulcral da tese de mestrado em direito das
empresas que o autor defendeu no IUL/ISCTE (2010).
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Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais Anotado
Abílio Neto
Editora: Ediforum
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2011
ISBN 9789898438027 | 622 págs.
―Pese embora a circunstância de a matéria relacionada com a
infortunistica laboral ocupar um lugar de proeminente relevo na
respectiva prática processual. o certo é que são deveras escassos
os estudos doutrinários específicos sobre tal matéria e é diminuta
a atenção que lhe é dada nos planos dos cursos de Direito do
Trabalho. Porventura por, a par de uma componente estritamente
jurídica, assentar prevalentemente, no que toca a resultados. na
ciência médico-legal.
Assim, tanto na preparação e acompanhamento do patrocínio
judicial das vítimas de acidentes de trabalho, como no
desempenho da função de julgar as correspondentes causas, o
recurso aos ensinamentos da jurisprudência surge como um
caminho imprescindível. Quase diríamos sem alternativa, quando
se pretende realizar um trabalho sério, conducente ao
ressarcimento dos danos por aquelas sofridos.
Não se tratando obviamente de uma obra doutrinária, estamos
em crer que o trabalho de selecção e sistematização que levámos
a cabo pode servir como instrumento de trabalho, sobretudo de
consulta, para todos aqueles que se movem nesta área empresas,
tribunais,
advogados,
sindicatos,
associações
patronais, e, porque não, médicos -. ao permitir o acesso
imediato à pertinente jurisprudência, devidamente sistematizada
e enquadrada com a lei vigente, com inegáveis vantagens em
relação à mera pesquisa temática nos diversos sites disponíveis.‖

Formulários BDJUR - Laboral
Fausto Leite
Editora: Almedina
Colecção: Formulários BDJUR
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2011 Reimpressão
ISBN 9789724044484 | 258 págs.
Esta obra contém 100 formulários de contratos de trabalho,
incluindo alterações e formas de cessação, procedimentos
disciplinares com e sem intenção de despedimento,
procedimentos de despedimento colectivo e por extinção de
posto de trabalho, processos comum e especial de impugnação
judicial do despedimento, recursos, requerimentos, participações
e procurações, entre outros.
Todos os formulários foram elaborados conforme a legislação em
vigor, nomeadamente, o Código do Trabalho aprovado pela Lei
n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, regulamentado e alterado pela
Lei n.º 105/2009, de 14 de Setembro.
Pela primeira vez, são publicadas peças processuais da acção
especial de impugnação judicial da regularidade e licitude do
despedimento, de harmonia com as alterações ao Código de
Processo do Trabalho, introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
295/2009, de 13 de Outubro, que entraram em vigor no dia 1
de Janeiro de 2010.
Embora sejam feitas referências às normas legais e à
jurisprudência dominante, a sua consulta não dispensa a
interpretação e aplicação do direito laboral ao caso concreto.
Com esta publicação, pretendemos contribuir para a melhoria da
prática contratual e processual na área do trabalho.
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Direito do Trabalho em 100 Quadros
António Vilar & Associados
Editora: Vida Económica
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2011
2.ª Edição
ISBN 9789727883677 | 112 págs.
Inclui 100 quadros-resumo com grande utilidade prática. Um
livro que fornece soluções rigorosas aos mais correntes
problemas com que se debatem todos aqueles que no seu
quotidiano lidam com o Direito do Trabalho. São aqui
apresentados de forma esquemática e lógica as soluções
relativamente aos mais relevantes e equívocos temas juslaboralísticos. Um importante instrumento de trabalho para
juristas e advogados, departamentos de pessoal das
empresas, profissionais liberais, gabinetes de consultoria e
contabilidade, associações patronais e sindicais e serviços da
administração pública.

Manual de Direito da Segurança e Saúde no
Trabalho
Paula Quintas
Editora: Almedina
Colecção: Manuais Profissionais
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2011
2.ª Edição
ISBN 9789724045368 | 174 págs.
O ―Manual de Direito da Segurança e Saúde no Trabalho‖ que
agora se publica é um trabalho essencialmente informativo, e
de contextualização das temáticas de segurança e saúde,
vocacionado para destinatários gerais, com ou sem formação
jurídica.
Das temática tratadas, aquela onde se teceram algumas
considerações e problematizações (esperamos, que de
relevo) foi a dedicada à vigilância na saúde, atendendo à
sensibilidade do conteúdo e ao potencial efeito constrangedor
que suscita.
A obra é dividida em XI capítulos, que correspondem a nosso
ver, ao mínimo informativo que este direito em especial
exige.
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Processamento de Salários: A Retribuição no
Código do Trabalho
Maria Manuel Busto
Editora: E&B Data
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2011
7.ª Edição
ISBN 9789729981791 | 432 págs.
Revista e Actualizada de acordo com:
• Novo Código Contributivo e legislação complementar
• O Código do Trabalho
• Orçamento do Estado para 2011
• Alterações do Código do IRS
• Novo esquema de contribuições para o Estado (Fisco e
Segurança Social)
• Novas tabelas de Retenção na Fonte para 2011: exemplos
práticos
• Alterações ao esquema remuneratório, tabelas mínimas
salariais, subsídios e outros: exemplos práticos
Os casos práticos foram reformulados de acordo com as
novas Tabelas e taxas de IRS para 2011
Foram inseridas novas Minutas de Contratos de Trabalho

Código de Processo do Trabalho - Anotado
Abílio Neto
Editora: Ediforum
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2011
5.ª Edição
ISBN 9789898438010 | 622 págs.
É certo que, nos tempos actuais, o estudo ponderado e
reflexivo dos livros em suporte de papel, necessariamente
mais moroso e datado no tempo, perde vantagem face às
auto-estradas da informação, que, em segundos, nos
subministram, embora não raro de forma pouco critica e
selectiva, uma super abundância de dados actualizados, o
que torna esta via deveras mais apelativa, não obstante
este derradeiro percurso eliminar quase por completo o
momento de análise atenta e personalizada que o primeiro
proporciona e exige.
Ciente e consciente das virtudes e das limitações do método
adoptado e prosseguido de forma habitual ao longo de
dezenas de anos, apresentamos uma nova edição do CPT,
na qual não apenas melhorámos o conteúdo da informação,
ampliando-o, como, além disso, procurámos torná-lo mais
funcional, adequando-o às necessidades práticas dos
utentes.
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Contra-Ordenações Laborais - Regime
Jurídico (Anotado)
João Soares Ribeiro
Editora: Almedina
Colecção: Legislação Anotada
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2011
3.ª Edição
ISBN 9789724043111 | 712 págs.
Esta obra, tal como o título sugere, destina-se a uma
análise das contra-ordenações laborais.
Porque agora, com o Código do Trabalho de 2009, a
técnica legislativa foi alterada, passando as normas
tipificadoras e determinativas do escalão de gravidade das
contra-ordenações a integrar os artigos onde se
prescrevem as condutas, acontece que as suas
disposições se encontram disseminadas ao longo dos
diplomas.
Neste contexto, porque por um lado se não quis fazer uma
compilação legislativa e, por outro, se quis evitar uma
obra demasiado extensa, optou-se, em regra, por
transcrever apenas as disposições legais que integram o
ilícito de mera ordenação social laboral.
A obra é composta por quatro partes:
Na primeira procede-se à anotação da Lei n.º 107/2009,
que instituiu o regime processual das contra-ordenações
laborais e da segurança social;
Na segunda, anotam-se muito sinteticamente as normas
dos tipos legais de contra-ordenações, e dos crimes, e
procede-se a uma análise do regime geral contido no
Código do Trabalho (artigos 548º a 566º);
Na terceira, comenta-se o regime do planeamento,
organização, e coordenação da segurança, higiene e
saúde no trabalho nos estaleiros da construção, contido
no Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro;
Finalmente, na quarta parte, procede-se a uma sucinta
anotação de algumas disposições que consagram contraordenações em legislação extravagante ao Código do
Trabalho.

Código do Trabalho - Anotado
Diogo Vaz Marecos
Editora: Coimbra Editora
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
ISBN 9789723218466 | 1472 págs.
Lei N.º 7/2009, de 12 de Fevereiro
Do prefácio
"O leitor tem em mãos um excelente contributo para bem
compreender a nossa complicada legislação do trabalho.
Sempre sustentei que nenhumas leis mais que as do
trabalho devem ser de fácil e seguro entendimento. Mas
não é o que se passa, mesmo depois do assinalável
esforço sistemático e consolidador da codificação de 2003,
agora retomado em 2009. E, assim, toma-se tarefa difícil
aquela a que se expõe quem pretende anotar ou comentar
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a nossa legislação do trabalho, tão sujeita a flutuações e
sobretudo a obscuridades. Explicar algumas centenas de
preceitos complexos e agora de volume desmedido,
concatenar estes com as diversas normas com que
necessariamente se prendem, às vezes longínquas e que
parecem pensadas por outras cabeças quando não por
outros princípios, dar conta de doutrina cada vez mais
profusa, referenciar jurisprudência, aliás desenvolvida à
sombra de outra legislação (pois o novo Código de 2009
vai muito para além de uma mera revisão do de 2003) é a
colossal faina que se espera de quem ( se arroja a anotar
o Código do Trabalho."

Recursos no Processo do Trabalho - Novo
Regime
António Santos Abrantes Geraldes
Editora: Almedina
Colecção: Legislação Anotada
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
ISBN 9789724043975 | 178 págs.
Com a revisão do Código de Processo do Trabalho operada
pelo Dec. Lei n°295/09, de 13-10, o legislador introduziu
alterações significativas no que concerne aos recursos
cíveis, tendo restabelecido o paralelismo com o regime
que consta do Código de Processo Civil, o que se traduziu
na abolição do agravo e na concentração da impugnação
em redor da apelação e da revista.
Já no que concerne aos recursos de contra-ordenações
laborais, optou pelo seu tratamento em diploma
autónomo - o Dec. Lei nº107/09, de 14-9.
Nesta obra procede-se à análise de ambas as espécies de
recursos do foro laborai, numa vertente essencialmente
pragmática, procurando estabelecer a necessária
conjugação com as normas subsidiárias do Código de
Processo Civil, do Regime Geral das Contra-Ordenações e
do Código de Processo Penal.
Recursos Cíveis
Dec. Lei n.º 295/09, de 13 Outubro
Recursos de Contra-Ordenações Laborais e da Segurança
Social
Lei n.º 107/09, de 14 de Setembro)
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A Privacidade dos Trabalhadores e as
Novas Tecnologias de Informação e
Comunicação: contributo para um estudo
dos limites do poder de controlo
electrónico do empregador
Teresa Alexandra Coelho Moreira
Editora: Almedina
Colecção: Teses de Doutoramento
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
ISBN 9789724042084 | 894 págs.
A obra que agora se publica corresponde, com ligeiras
alterações, à dissertação de doutoramento em Ciências
Jurídico-Empresariais apresentada na Universidade do
Minho em Abril de 2009 e defendida em provas públicas
em
3
de
Fevereiro
de
2010.
É de elementar justiça traduzir o profundo agradecimento
ao Senhor Professor Doutor Leal Amado, orientador desta
dissertação,
pela
disponibilidade
constante,
pelos
ensinamentos,
pelas
sugestões
e
pelo
estímulo
permanente.
Agradeço, igualmente, ao Senhor Professor Doutor Luís
Couto Gonçalves, co-orientador, toda a solidariedade,
apoio e solicitude, essenciais à concretização deste
trabalho.
Aos Senhores Professores Doutores Júlio Gomes e José
João Abrantes, agradeço as observações e críticas
construtivas que formularam na qualidade de arguentes.
Traduzo, ainda, o meu sincero agradecimento à Escola de
Direito da Universidade do Minho todo o apoio concedido,
nomeadamente através da dispensa de serviço docente.
Por último, mas não menos importante, agradeço aos
meus familiares mais próximos, o apoio, o carinho e a
atenção que sempre me dispensaram ajudando-me a
fazer a caminhada.

O Contrato de Trabalho na Administração
Pública - Evolução, reflexos e tendências
para o emprego público
Vera Lúcia Santos Antunes
Editora: Coimbra Editora
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
ISBN 9789723218190 | 160 págs.
―É sabido que, tipicamente, o contrato de trabalho
consiste num negócio jurídico obrigacional de direito
privado, dando origem a uma relação que se desenvolve
no seio de uma empresa privada de tipo capitalista, que
tem o lucro como seu escopo primacial. Neste quadro
típico, compreende-se que o trabalho dos chamados
«funcionários públicos» escape, quase por inteiro, ao
âmbito do Direito do Trabalho, sendo tradicionalmente
organizado e disciplinado por um outro ramo do
ordenamento
jurídico:
o
Direito
Administrativo.
Sucede que, nos últimos anos, o peso da tradição tem
vindo, também aqui, a diminuir. Fala-se, com frequência
crescente, num processo de «privatização do emprego
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público», com isto querendo significar que o contrato de
trabalho assume um papel cada vez mais relevante no
seio da Administração Pública. Pense-se, desde logo, na
Lei n." 23/2004, de 22 de Junho, que aprovou o regime
jurídico
do
contrato
individual
de
trabalho
na
Administração Pública, criando um regime laboral
especial, adaptado ao ambiente público. E pense-se,
sobretudo, na Lei n." 59/2008, de 11 de Setembro, que
aprovou o regime do contrato de trabalho em funções
públicas, contrato de trabalho este que, nas palavras da
lei, «constitui uma relação de trabalho subordinado de
natureza
administrativa».
Neste encapelado oceano normativo, a tarefa do juristainvestigador não é fácil. Sobretudo se não olvidarmos que
os quadros de referência do jurista do trabalho são, em
regra, quadros privatísticos, os quais carecem de ser
repensados e reelaborados quando nos confrontamos com
uma relação laboral de natureza assumidamente
administrativa.[…]‖

Manual de Direito do Trabalho e de
Processo do Trabalho
Paula Quintas, Hélder Quintas
Editora: Almedina
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
ISBN 9789724041452 | 616 págs.
O Manual de Direito do Trabalho e de Processo do
Trabalho que agora se publica é dividido em três partes: a
primeira, dedicada à relação laboral propriamente dita; a
seguinte, relativa à temática processualística; a última,
contendo minutas de contratos e procedimentos.
A presente obra foi elaborada à luz do Código do
Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12.02, e
sucessivas alterações, tendo, ainda, em consideração a
Lei nº 105/2009, de 14.09 (que regulamentou
parcialmente o Código) e a revisão do Código de Processo
de Trabalho, aprovada pelo DL nº 295/2009, de 13.10.

Contra-ordenações Laborais (2010)
João Botelho
Editora: Petrony
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
ISBN 9789726851479 | 532 págs.
Legislação
Contra-ordenacional
Geral
>
Contraordenações em Especial Leves, Graves e Muito Graves: no
Código do Trabalho no Regime Jurídico do Trabalho no
Domicílio no Regime Jurídico da Promoção da Segurança e
Saúde no Trabalho nas Prescrições Mínimas de Segurança
e de Saúde para a Utilização pelos Trabalhadores de
Equipamentos de Trabalho no Regime de Reparação de
Acidentes de Trabalho e de Doenças Profissionais na
Regulamentação do Código do Trabalho no Regime
Jurídico e Licenciamento das Agências Privadas de
Colocação e das Empresas de Trabalho Temporário na
Discriminação em Razão da Deficiência e da Existência de
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Risco Agravado de Saúde na Organização do Tempo de
Trabalho das Pessoas que Exercem Actividades Móveis de
Transporte Rodoviário no Regime Jurídico das Carteiras
Profissionais no Regime Jurídico do Contrato de Trabalho
do Serviço Doméstico no Regime Jurídico do Contrato de
Trabalho do Praticante Desportivo e do Contrato de
Formação Desportiva no Regime dos Contratos de
Trabalho dos Profissionais de Espectáculos no Regime
Jurídico do Contrato Individual de Trabalho do Pessoal da
Marinha de Comércio no Regime Jurídico do Contrato
Individual de Trabalho a Bordo das Embarcações de Pesca
nas Prescrições Mínimas de Segurança e de Saúde nos
Locais e Postos de Trabalho dos Estaleiros Temporários ou
Móveis na Regulamentação das Condições de Segurança e
de Saúde no Trabalho em Estaleiros Temporários ou
Móveis no Regulamento de Segurança no Trabalho da
Construção Civil > Legislação Complementar > Índice de
Acórdãos, de Assuntos e Geral

Novos Estudos de Direito do Trabalho
Júlio Manuel Vieira Gomes
Editora: Coimbra Editora
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
ISBN 9789723217889 | 244 págs.
ÍNDICE
- Dos usos da empresa em Direito do Trabalho
- Novas, novíssimas e não tão novas questões sobre a
transmissão da unidade económica em Direito do Trabalho
- Da interpretação e integração das convenções colectivas
- O Código do Trabalho de 2009 e a promoção da
desfiliação sindical
- Da fábrica à fábrica de sonhos - primeiras reflexões
sobre o regime dos contratos de trabalho dos profissionais
de espectáculos
- Existem - e em caso afirmativo quais serão eles - limites
ao poder atribuído pelo artigo 538. °, N.º 7, do Código do
Trabalho de 2009 aos representantes dos trabalhadores
em greve (artigo 532. °) de designar os trabalhadores que
ficam adstritos à prestação dos serviços mínimos?

Suspensão de Despedimento e Outros
Procedimentos Cautelares no Processo do
Trabalho
António Abrantes Geraldes
Editora: Almedina
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
ISBN 9789724041254 | 168 págs.
Novo Regime - Decreto -Lei n.º 295/2009, de 13 de
Outubro
No âmbito do contrato de trabalho podem surgir conflitos
que determinam o recurso aos Tribunais do Trabalho.
A urgência das situações reclama frequentemente a
adopção de medidas que, com rapidez e eficácia,
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permitam prevenir a lesão dos direitos ou antecipar os
efeitos das sentenças definitivas, como ocorre em
situações de despedimento ilícito dos trabalhadores.
Nesta obra procede-se a uma abordagem das diversas
providências cautelares ligadas ao Direito do Trabalho,
com especial destaque para a suspensão do despedimento
individual, nas suas diversas vertentes, e para o
despedimento colectivo.
Atenta a vertente judiciária da matéria, as observações
sobre o novo regime são ilustradas com a jurisprudência
mais recente em relação a cada um dos temas.

Colectânea de Legislação Laboral
Luís Manuel Teles de Menezes Leitão
Editora: Vida Económica
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
2.ª Edição
ISBN 9789727883615 | 994 págs.
Esta edição pretende reunir num único volume a
compilação da legislação laboral, facultando aos
interessados uma obra completa e sistematizada. Para
além do Código do Trabalho e da Lei de Regulamentação
do Código do Trabalho esta colectânea inclui ainda um
conjunto alargado de outros diplomas complementares do
novo código, nomeadamente: - os diferentes regimes
especiais de contrato de trabalho (profissionais do
espectáculo, trabalho desportivo; serviço doméstico;
trabalho a bordo das embarcações de pesca) - a
regulamentação do regime de reparação de acidentes de
trabalho e de doenças profissionais; - o novo regime
jurídico da promoção e prevenção da segurança e da
saúde no trabalho; - bem como o regime jurídico do
procedimento aplicável às contra-ordenações laborais e de
segurança social; Inclui também outros diplomas legais
relevantes dos quais destacamos o regime de protecção
na parentalidade, o regime da aprendizagem e o regime
do Contrato de Trabalho em Funções Públicas e respectivo
Regulamento (aplicável aos serviços da administração
directa e indirecta do Estado). Publico alvo: pela sua
complementaridade e abrangência, a obra interessa a
estudantes, aos práticos do Direito bem como a todos
aqueles que necessitam de estar permanentemente
informados e actualizados quanto às normas do âmbito
das relações laborais e, em especial, aos responsáveis dos
recursos humanos de organismos públicos e empresas.
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Código de Processo do Trabalho Anotado
João Botelho, Marlene Mendes, Sérgio Almeida
Editora: Petrony
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
ISBN 9789726851448 | 252 págs

Com a publicação desta obra pretende-se facultar aos profissionais
do foro e aos estudiosos do Direito um instrumento de trabalho que
facilite a consulta e aplicação da lei processual laboral. Para tal
seleccionou-se a jurisprudência mais relevante numa perspectiva
crítica, tendo em atenção critérios de relevância e actualidade, e
aditou-se as observações que o regime positivado e as alterações
legislativas suscitam. Sumário Índice das Abreviaturas mais
Utilizadas Indicações de leitura Lei n.º 76/2009, de 13 de Agosto Lei
de Autorização Legislativa Decreto-Lei n.º 295/2009, de 13 de
Outubro Altera o Código de Processo do Trabalho Declaração de
Rectificação n.º 86/2009, de 23 de Novembro Rectifica o Decreto-Lei
n.º 295/2009, de 13 de Outubro CÓDIGO DE PROCESSO DO
TRABALHO Portaria n.º 1460-C/2009, de 31 de Dezembro Aprova o
modelo do formulário para a acção de impugnação judicial da
regularidade e licitude do despedimento.

A Nova Acção de Impugnação do Despedimento e a Revisão
do Código de Processo de Trabalho
Albino Mendes Baptista
Editora: Coimbra Editora
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
ISBN 9789723217957 | 232 págs

"1. Este livro tem muitas interrogações, perplexidades e revela
mesmo algum desalento relativamente ao modo como se fez a
revisão do Código de Processo do Trabalho.
Não foram observadas regras básicas de legística, inovou-se em
matéria de dogmática processual sem se assumir a ruptura e sem se
definir os termos das novas construções adjectivas.
Depois, estou convencido que o novo quadro normativo vai tornar o
processo do trabalho mais complexo e pesado, com sacrifício da
celeridade própria e tão necessária a este ramo do direito.
Se estas preocupações forem exageradas ou não se verificarem tanto
melhor, porque apenas me move a preocupação de contribuir para
que a justiça laboral seja cada vez mais efectiva e equitativa. Nada
mais.
2. De forma a permitir a leitura completa e suficiente, e a facilitar a
análise do presente estudo, publica-se em anexo partes do Código do
Trabalho e do Código de Processo do Trabalho.
3. O leitor encontrará aqui limitações, decorrentes também da
novidade das matérias estudadas, da circunstância de muitas das
reflexões necessitarem de mais tempo e da ausência do importante
teste que é sempre a aplicação prática das novas soluções.
Espero, todavia, que, com estas condicionantes, tenha produzido um
trabalho útil para todos os interessados.
4. Cumpre-se uma espécie de dever para com a comunidade jurídica,
e, em particular, para com os operadores judiciários.
Que venham outros, que apontem objecções, mostrem insuficiências
ou erros de abordagem, que certamente o presente texto comporta.
Estarei atento a essas críticas, que seguramente enriquecerão
futuras edições deste livro."
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Código do Trabalho 2010
Coordenação: Departamento de Direito do Trabalho da SRS Advogados
Editora: Petrony
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
ISBN 9789726851455 | 805 págs

• Código do Trabalho
• Código do Trabalho - Regulamentação
• Conselhos de Empresa Europeus
• Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais
• Regime Jurídico do Trabalho no Domicílio
• Regime Jurídico da Segurança e Saúde no Trabalho
• Contra-ordenações Laborais e de Segurança Social
• Regime Jurídico da Arbitragem
• Regime Jurídico das Carteiras Profissionais
• Regime Jurídico do Contrato de Trabalho do Serviço Doméstico
• Regime Jurídico do Sistema Nacional de Qualificações
• Regime Jurídico do Contrato de Trabalho do Praticante Desportivo e
do Contrato de Formação Desportiva
• índices Analítico e Sistemático

Novo Código do Trabalho e Legislação Complementar Anotados
Abílio Neto
Editora: Ediforum
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
2.ª Edição
ISBN 9789728035990 | 1464 págs

O tempo decorrido sobre a entrada em vigor da Lei n.º 7/2009, de
12-2, e da legislação complementar que se lhe seguiu, é ainda
demasiado curto para aquilatar com rigor e segurança sobre a
bondade de algumas das principais inovações introduzidas pelo
actual Código do Trabalho, nomeadamente no âmbito do
despedimento-sanção. Todavia, já se adensam no horizonte nuvens
que podem vir a traduzir-se em novas experiências legislativas
naquela importante matéria.
Esse facto - mesmo a verificar-se - não retira utilidade e
oportunidade à presente edição, porquanto um regime novo não
destrói os efeitos do anterior, o qual sempre continuará a ser
aplicado às situações surgidas à sombra daquele que o precedeu,
como é consabido. Por outro lado, o registo das tendências
jurisprudenciais, enquanto emanações do direito vivo e actuante, não
deve, ou pelo menos não deveria, ser esquecido pelos detentores do
poder legislativo ao empreenderem qualquer alteração significativa
do direito positivo vigente.
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Direito do Trabalho Volume II - Casos Práticos Resolvidos
Luís Duarte Manso, Erica Neves Dias
Editora: Quid Juris
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
2ª Edição
ISBN 9789727245154 | 224 págs

A nova edição procede a alterações, substituições e actualizações em
diversos apontamentos doutrinais e temáticos. Trata este volume dos
seguintes temas não tratados no Volume I:
• Suspensão e Cessação do Contrato de Trabalho
• Resolução do Contrato por Despedimento Colectivo
• Despedimento por Extinção do Posto de Trabalho
• Despedimento por Inadaptação
• Despedimento Ilícito
• Impugnação de Despedimento
• Resolução do Contrato de Trabalho
• Caducidade
• Denúncia
• Abandono do Trabalho
• Liberdade Sindical
• Greve
• Lock Out
• Higiene e Segurança no Trabalho
• Igualdade de Oportunidades.

Direito do Trabalho Volume I - Casos Práticos Resolvidos
Luís Duarte Manso, Erica Neves Dias
Editora: Quid Juris
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
2ª Edição
ISBN 9789727245147 | 240 págs

A nova edição procede a alterações, substituições e actualizações em
diversos apontamentos doutrinais e temáticos.
Este volume reúne Casos Práticos (resolvidos) que tratam de:
• Contrato de Prestação de Serviços
• Contrato de Trabalho a Termo Certo, Incerto e sem Termo
• Contrato de Comissão de Serviço
• Contrato de Cedência Ocasional de Trabalhador
• Contrato de Utilização Temporária
• Contrato de Trabalho Intermitente e por Tempo Indeterminado
• Direitos e Deveres do Trabalhador
• Duração do Período de Trabalho
• Isenção de Horário
• Protecção da Parentalidade
• Licenças de Maternidade e Paternidade.
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Contrato de Trabalho
João Leal Amado
Editora: Coimbra Editora
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
ISBN 9789723217810 | 484 págs

―São dois os motivos que explicam esta 2.ª edição do Contrato de
Trabalho: a resposta do público à 1.ª edição e a hiperactividade do
legislador após a 1.ª edição. O livro vendeu-se, teve boa
receptividade no mercado a que se destinava. O que, naturalmente,
nada significa quanto à sua qualidade, mas algo significa quanto à
sua utilidade. Por outro lado, o legislador não descansou, numerosos
diplomas de índole jurídico-laboral foram recentemente publicados,
na sequência do Código do Trabalho. Assim, desde logo, a Lei n.º
105/2009, de 14 de Setembro, que veio regulamentar o novo Código
do Trabalho. Mas também, por exemplo, a Lei n.º 101/2009, de 8 de
Setembro, a qual estabelece o regime jurídico do trabalho no
domicílio, ou o Decreto-Lei n.º 260/2009, de 25 de Setembro, que
regula o exerc ício e licenciamento da actividade das empresas de
trabalho temporário. E, sobretudo, a profunda revisão do Código de
Processo de Trabalho, consubstanciada no Decreto-Lei n.º 295/2009,
de 13 de Outubro, contendo muitas alterações com incidência directa
no plano substantivo.
Por tudo isto - e não curando de outros diplomas laborais entretanto
surgidos, mas sem imediata repercussão nos temas abordados ao
longo deste livro -, julga-se oportuno lançar uma nova edição do
Contrato de Trabalho, que leve em conta as mencionadas novidades
legislativas e que, aqui ou ali, aprofunde um pouco mais a reflexão
iniciada com a 1.ª edição. Tarefa em que, como é óbvio, procurei
tomar em consideração os elementos doutrinais entretanto dados à
estampa, ainda não muito numerosos, mas já bastante significativos.
No meio deste vasto e agitado oceano normativo, toma-se difícil, por
vezes, descortinar o Direito. É para isso que servem, creio, as obras
de índole geral, como a presente. Esse é, pelo menos, o objectivo
que me anima. Os leitores dirão se o mesmo foi alcançado.‖

Trabalho
Fausto Leite
Editora: Almedina
Colecção: Direitos e Deveres dos Cidadãos
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
2.ª Edição
ISBN 9789724041216 | 134 págs

O trabalho condiciona a qualidade de vida dos cidadãos e dos seus
familiares.
O que é o assédio moral? Qual é o tempo de duração do período
experimental? O que é o banco de horas?
Como são marcadas as férias? Quando deve ser paga a retribuição?
Através de 365 perguntas e respostas, pretendemos que todos
conheçam as normas fundamentais que regulam as relações de
trabalho, segundo o novo Código do Trabalho.
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Código do Trabalho - Anotado e Comentado
Paula Quintas, Hélder Quintas
Editora: Almedina
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
2.ª Edição
ISBN 9789724040950 | 1310 págs

Legislação complementar, nomeadamente:
•Regulamentação do Código do Trabalho (Lei n.° 105/2009, de
14.09)
•Segurança e saúde no trabalho (Lei n.º 98/2009, de 04.09)
•Acidentes de trabalho (Lei n,° 102/2009, de 10.09)
•Regime processual das contra-ordenações laborais e de segurança
social (Lei n.° 107/2009, de 14.09)
•Trabalho no domicílio (Lei n.º 101/2009, de 08.09)
•Arbitragem obrigatória e a arbitragem necessária
(Decreto-Lei n.º 259/2009, de 25.09)

Código do Trabalho
Coordenação: Isabel Rocha, Nuno Gustavo Pimenta
Editora: Porto Editora
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
4.ª Edição
ISBN 9789720015747 | 496 págs

Esta obra continua a revelar-se uma ferramenta de trabalho
indispensável para todos os que lidam diariamente com as áreas de
Direito do Trabalho e de Recursos Humanos, sejam eles profissionais
ou estudantes.
Incluem-se nesta obra, para além do indispensável Novo Código de
Trabalho de 2009 e da regulamentação associada, os diplomas mais
relevantes para a área laboral, relacionados com a reparação de
acidentes de trabalho e de doenças profissionais, o trabalho no
domicílio, a promoção da segurança e saúde no trabalho, as
contraordenações laborais e de segurança social e o regime de
proteção social na parentalidade.
Nesta quarta edição, para além de se terem implementado todas as
atualizações legais verificadas até à data de edição, optou-se pela
inclusão da Portaria n.º 55/2010, de 21 de janeiro, que regula o
conteúdo e prazo de apresentação do chamado Relatório Único da
Atividade Social da Empresa, por se revelar um documento
obrigatório para todas as empresas e parte importante do trabalho
de Recursos Humanos, Contabilistas e departamentos diversos do
meio empresarial.
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Legislação Laboral
Rui Assis
Editora: Coimbra Editora
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010 4ª Edição
ISBN 9789723218046 | 804 págs

Inclui:
Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (Aprova a revisão do Código do
Trabalho)
Código do Trabalho (Aprovado pela lei n.º 7/2009, de 12 de
Fevereiro)
Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto (Artigos ainda vigentes do anterior
Código do Trabalho)
Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho (Artigos ainda vigentes da
Regulamentação do anterior Código do Trabalho)
Lei n.º 105/2009, de 14 de Setembro (Regulamenta e altera o
Código do Trabalho, aprovado pela lei n.º 7/2009, de 12 de
Fevereiro, e procede à primeira alteração da lei n.º 4/2008, de 7 de
Fevereiro)
Decreto-lei n.º 235/92, de 24 de Outubro (Contrato de trabalho de
serviço doméstico)
Lei n.º 4/2008, de 7 de Fevereiro (Contratos de trabalho dos
profissionais de espectáculos)
Lei n.º 28/98, de 26 de Junho (Contrato de trabalho do praticante
desportivo)
Decreto-lei n.º 260/2009, de 25 de Setembro (Exercício e
licenciamento das empresas de trabalho temporário)
Decreto-lei n.º 220/2006, de 3 de Novembro (Protecção no
desemprego)
Decreto-lei n.º 68/2009, de 20 de Março (Medidas de apoio aos
desempregados de longa duração) Portaria n.º 8-B/2007, de 3 de
Janeiro (Regulamenta a atribuição do subsídio de desemprego)
Decreto-lei n.º 50/2005, de 25 de Fevereiro (Regula as prescrições
mínimas de segurança e saúde dos trabalhadores na utilização de
equipamentos de trabalho)
Decreto-lei n.º 91/2009, de 9 de Abril (Protecção social na
parentalidade)
Lei n. ° 96/2009, de 3 de Setembro (Conselhos de empresa europeus)
Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro (Regulamenta o regime de
reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais,
incluindo a reabilitação e reintegração profissionais, nos termos do
artigo 284.° do Código do Trabalho, aprovado pela lei n.º 7/2009, de
12 de Fevereiro)
Lei n.º 101/2009, de 8 de Setembro (Estabelece o regime jurídico do
trabalho no domicilio)
Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro (Regime jurídico da promoção
da segurança e saúde no trabalho)
Lei n.º 107/2009, de 14 de Setembro (Aprova o regime processual
aplicável às contra-ordenações laborais e de segurança social)
Decreto-lei n.º 259/2009, de 25 de Setembro (Arbitragem
obrigatória, arbitragem necessária e arbitragem sobre serviços
mínimos durante a greve)
Legislação subsistente em matéria de acidentes de trabalho e
doenças profissionais (Lei n .º 100/97, de 13 de Setembro - Aprova o
novo regime jurídico dos acidentes de trabalho e das doenças
profissionais; Decreto-lei n. ° 143/99, de 30 de Abril - Regulamenta
a lei n.º 100/97, de 13 de Setembro, no que respeita à reparação de
danos emergentes de acidentes de trabalho; Decreto-lei n. ° 248/99,
de 2 de Julho - Reformulação e aperfeiçoamento global da
regulamentação das doenças profissionais)
Decreto-Lei n.º 324/2009, de 29 de Dezembro (Modifica,
transitoriamente, durante o ano de 2010, o prazo de garantia para
acesso ao subsídio de desemprego)
Decreto-Lei n.º 480/99, de 9 de Novembro (Código de Processo do
Trabalho)
Decreto-Lei n.º 295/2009, de 13 de Outubro (Código de Processo do
Trabalho).

19

Direito do Trabalho
Luís Manuel Teles de Menezes Leitão
Editora: Almedina
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
2.ª Edição
ISBN 9789724040981 | 739 págs

PARTE I - NOÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I - Introdução
CAPÍTULO II - Formação e Evolução do Direito do Trabalho
CAPITULO III - Fontes do Direito do Trabalho
PARTE II - DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO
CAPÍTULO IV - O Contrato de Trabalho
CAPÍTULO V - O Trabalhador
CAPITULO VI - O Empregador
CAPÍTULO VII - A Formação do Contrato de Trabalho
CAPÍTULO VIII - Os Deveres Do Trabalhador
CAPÍTULO IX - O Local de Trabalho
CAPÍTULO X - O Tempo de Trabalho
CAPITULO XI - Os Deveres do Empregador
CAPÍTULO XII - Os Poderes do Empregador
CAPÍTULO XIII - Elementos Acidentais do Contrato de Trabalho
CAPÍTULO XIV - Vicissitudes da Situação Jurídica Laboral
CAPÍTULO XV - Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais
CAPÍTULO XVI - O Não Cumprimento do Contrato de Trabalho
CAPÍTULO XVII - A Cessação do Contrato de Trabalho
CAPÍTULO XVIII - Os Contratos de Trabalho Sujeitos a Regime
Especial
CAPÍTULO XIX - Os Contratos Equiparados ao Contrato de Trabalho
PARTE III - DIREITO COLECTIVO DO TRABALHO
CAPÍTULO XX - Os Sujeitos Colectivos de Trabalho
CAPÍTULO XXI - Os Instrumentos de Regulamentação Colectiva de
Trabalho
CAPÍTULO XXII - Os Conflitos Colectivos de Trabalho
CAPÍTULO XXIII - Os Meios de Resolução dos Conflitos Colectivos de
Trabalho
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Manual de Higiene e Segurança do Trabalho
Alberto Sérgio S. R. Miguel
Editora: Porto Editora
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
11.ª edição
ISBN 9789720015136 | 464 págs

A décima primeira edição do Manual de Higiene e Segurança do
Trabalho surge 21 anos após a publicação da primeira, em 1989.
Assim, e para continuar a ser uma obra de referência no panorama
nacional, esta nova edição resulta de uma extensa revisão ao nível
gráfico e, sobretudo, ao nível dos conteúdos, designadamente no que
respeita a aspectos técnicos e à legislação e normalização nacionais.
O panorama da Higiene e Segurança do Trabalho (HST), ou, numa
óptica mais abrangente, da Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho
(SHST), sofreu alterações significativas ao longo destes anos, tendo
muitas delas ocorrido em 2009. Entre as várias mudanças deve
destacar-se a criação de um duplo perfil profissional de técnico e de
técnico superior de Segurança e Higiene do Trabalho. De referir
também a criação da Autoridade para as Condições de Trabalho
(ACT), que veio agregar, de novo, a área inspectiva, cometida à
Inspecção-Geral do Trabalho, e a área técnica da Prevenção - então
sob a alçada do extinto Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde
no Trabalho - passando também a agregar as funções do Programa e
do Conselho para a Prevenção e Eliminação da Exploração do
Trabalho Infantil.
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JusPrático Laboral e Segurança Social 2010
Garrigues
Editora: Coimbra Editora
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
2.ª Edição
ISBN 9789728990558 | 1400 págs

Obra que se caracteriza como as demais da Colecção, como sendo de
subscrição anual, onde são tratadas de uma forma muito exaustiva e
incisiva todas as matéria relacionadas com Laboral e Segurança
Social. Existem dois índices que permitem ao leitor aceder de uma
forma rápida e eficaz à qualquer matéria que pretende e que esteja
tratada e aprofundada nesta Obra.
O Índice Sistemático consubstancia a coluna vertebral da Obra na
medida em que determina a sua ordem e hierarquização. E o Índice
Analítico que é constituído por um conjunto de descritores
estruturados com duplo nível de hierarquia. (descritor e subdescritor). Trata-se de conceitos mais ou menos técnicos extraídos
da terminologia própria do assunto tratado, bem como das próprias
figuras legais. O Índice analítico figura completo no final da obra e é
a ferramenta mais importante dos utilizadores da OBRA.
O Índice analítico tem como função principal e absoluta a pesquisa
fácil e directa dos conceitos, temas ou dúvidas específicas. Os temas
tratados e aprofundados ao longo da Obra são muito diversificados,
de que destacamos : fontes e aplicação do direito do trabalho;
contrato de trabalho; direito colectivo de trabalho; legalização de
trabalhadores estrangeiros; Segurança Social; responsabilidade
penal e contra-ordenacional.
Ao longo do JusPrático Laboral e Segurança Social, o leitor poderá
sempre recorrer, para apreender melhor a matéria tratada, aos
exemplos disponíveis, às chamadas de atenção, à doutrina, à
jurisprudência e legislação abordadas pelos Autores, sempre com o
objectivo presente as matérias.

Códigos do Trabalho e Processo do Trabalho
Pedro Ortins de Bettencourt
Editora: Quid Juris
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
5.ª Edição
ISBN 9789727245291 | 464 págs

Inclui as alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º
86/2009.
O Código de Processo do Trabalho entrou em vigor a 1 de Janeiro de
2010. Cada artigo alterado é seguido da redacção anterior.
Incluem-se, também, a nova regulamentação ao Código do Trabalho
(Lei 105/2009) e o regime das contra-ordenações laborais (Lei
107/2009). Disponibiliza, ainda: as remunerações mínimas mensais
e a Tabela de Correspondências para o anterior Código. Índices
Remissivo e Geral.
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Código do Trabalho
Jorge Leite, F. Jorge Coutinho de Almeida
Editora: Coimbra Editora
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
8.ª Edição
ISBN 9789723218862 | 764 págs

Regulamentação do Código do Trabalho Trabalho no domicílio
Segurança e saúde
Acidentes de trabalho e doenças profissionais Conselhos de empresa
europeus
Arbitragem não voluntária
Procedimento das contra-ordenações Protecção social na
parentalidade
Protecção social no desemprego
Organização judiciária laboral
Juízos do Trabalho
Código de Processo do Trabalho

Direito do Trabalho
Pedro Romano Martinez
Editora: Almedina
Colecção: Manuais Universitários
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
5.ª Edição
ISBN 9789724043968 | 1400 págs

Contrariamente ao que seria desejável, mas correspondendo a uma
tendência generalizada mesmo noutros espaços jurídicos, o direito do
trabalho tem sido sujeito a múltiplas intervenções legislativas, que
muito dificultam a sua aplicação. Nesta 5ª edição das lições de
Direito do Trabalho, mantendo a estrutura das edições precedentes,
procedeu-se a uma adaptação tendo em conta a revisão do Código
do Trabalho, operada pela Lei nº 7/2009 e completada por vários
diplomas, a maior parte dos quais publicados em Setembro e
Outubro de 2009. Não obstante a profusão legislativa, as alterações
introduzidas no regime geral do direito do trabalho foram de
pormenor, mas essas alterações legislativas, por motivos vários, sem
estabelecer regimes novos, implicaram uma acrescida dificuldade de
aplicação deste ramo do direito.
Pretende-se com estas lições encontrar explicações e directrizes que
possam facilitar a compreensão e consequente aplicação do direito
do trabalho.

Direito do Trabalho
António Monteiro Fernandes
Editora: Almedina
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2010
15.ª Edição
ISBN 9789724042060 | 1016 págs

Após muitas décadas em que a exposição doutrinal do Direito do
Trabalho se fez em presença de um aglomerado de leis soltas — a
que várias colectâneas de iniciativa particular procuraram imprimir
alguma ordenação sistemática -, surgiu, em 2003, como verdadeira
novidade, um "Código do Trabalho" que congregava uma parte das
normas contidas nesse conjunto, introduzindo um certo número de
modificações com importância, aliás, muito variável. Mais tarde, uma
outra lei (a L. 35/2004, de 29 de Julho) veio regulamentar e
completar o "Código", constituindo com ele um acervo normativo
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razoavelmente compacto.
Por imperativo do próprio legislador, surgiu depois uma versão
revista desse conjunto, num único diploma legal: o "Código do
Trabalho" aprovado pela L. 7/2009, de 12 de Fevereiro. Todavia, ao
longo de todo o ano de 2009, foram publicados diversos diplomas
sobre temas específicos, a maioria dos quais já sinalizados na
codificação. Não se pode dizer que o desígnio da consolidação da
nossa legislação laboral tenha ficado mais próximo da sua
concretização; mas pode-se, decerto, afirmar que a experiência
legislativa dos últimos anos confirmou grande parte das dificuldades
tradicionalmente apontadas a tal tarefa.
É, essencialmente, esse aluvião legislativo posterior ã publicação do
Código de 2009 que irnpÕe uma nova edição deste livro.
Mantém-se, no entanto, a perspectiva minimalista das últimas
actualizações — pois foi apenas disso que, essencialmente, se tratou.
A urgência das solicitações didácticas não permite ainda que se
proceda à reescrita global que, provavelmente, os abundantes
desenvolvimentos doutrinais e jurisprudenciais dos últimos anos
aconselhariam. E a verdade é que estamos a operar com um Código
que tem um curtíssimo período de vigência e ainda mais estreito
tempo de aplicação efectiva. A cultura juslaboral predominante não
sofreu nenhuma evolução que mereça relevo e a manualística
nacional manteve-se, após a revisão de 2009, numa postura de
reserva prudente. Bom será, pois, que se aguarde ainda mais algum
tempo antes de reequacionar os grandes temas da regulação do
trabalho em Portugal.

Segurança e Saúde do Trabalho: Avaliação e Controlo de
Riscos
Manuel M. Roxo
Editora: Almedina
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2009
2.ª Reimpressão da 2.ª Edição de 2004 (2006)
ISBN 9789724022734 | 216 págs

A aceleração do desenvolvimento nos planos da ciência, da
tecnologia e da organização social, particularmente visível no século
XX, tem vindo a significar um contexto de desafio e mutação
constante no mundo do trabalho. A percepção de um ambiente de
progresso e bem estar globais, paradoxalmente, não é acompanhada
pela descida significativa dos níveis da sinistralidade laboral que, em
muitos casos, não resistem a manifestar um sentido inverso. Esta
constatação não poderia deixar de evidenciar a obsolescência do
modelo conceptual tradicional da prevenção de riscos profissionais,
ainda em aplicação ao nível das sociedades e das organizações
produtivas. A acção normativa da Organização Internacional do
Trabalho e o novo quadro legal da União Europeia são disso reflexo
ao identificarem uma matriz gestionária para a segurança e saúde do
trabalho, cujo epicentro se situa numa acção de avaliação de riscos.
O presente livro, passando em revista a literatura técnico-científica
produzida sobre o assunto, propõe-se, precisamente, apresentar a
evolução teórica da acidentologia laboral, perspectivar o sentido
modernizador da actividade de controlo de riscos e caracterizar os
principais métodos e técnicas de avaliação de riscos profissionais.
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Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais - Regime
Jurídico Anotado
Carlos Alegre
Editora: Almedina
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2009
3.ª Reimpressão da 2ª Edição de 2001
ISBN 9789724013145 | 552 págs

Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro - Regime Jurídico dos Acidentes
de Trabalho e das Doenças Profissionais
Decreto-Lei n.º 143/99, de 30 de Abril - Regulamento da Lei n.º
100/97, de 13 de Setembro
Decreto-Lei n.º 248/99, de 2 de Julho - Regulamentação das
Doenças Profissionais
Decreto-Lei n.º 160/99, de 11 de Maio
Decreto-Lei n.º 159/99, de 11 de Maio
Decreto-Lei n.º 142/99, de 30 de Abril
Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de Novembro
Decreto-Lei n.º 341/93, de 30 de Setembro

As Relações Laborais em Portugal
António Damasceno Correia
Editora: RH Editora
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2008
1ª Edição
ISBN 9789728871215 | 275 págs

O Conhecimento da matéria atinente às relações laborais apresenta
uma tríplice vantagem. Em primeiro lugar, permite conhecer os
interlocutores das trelações de trabalho quer no espaço geográfico
nacional (sindicatos, associações de empregadores, comissões de
trabalhadores e Ministério do Trabalho] quer ao nível da União
Europeia (Comité Económico e Social Europeu que integra a
UNICE/CEEP e CE5 e é consultado pelas três mais relevantes
instituições comunitárias - Parlamento, Conselho Europeu e
Comissão Europeia) e até mesmo mundial (a OIT e organizações
sindicais e de empregadores mundiais). Em segundo lugar, este
conhecimento
possibilita
detectar
o
funcionamento
destas
instituições quer ao nível dinâmico (políticas e estratégias adoptadas
como instrumentos reivindicativos e no âmbito dos processos
negociais) quer ao nível estático (a sua estrutura interna, a forma
como estão organizadas, competências e cultura). Por último, far-seá também uma breve incursão histórica a propósito de cada
interlocutor laboral, para se dar a conhecer .de que modo surgiu e
que objectivos visou prosseguir, o grau de credibilidade que granjeou
e o impacto da sua actuação.
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Código do Trabalho - CD-ROM
BDJUR
Editora: Almedina
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2008
ISBN 9789724032160

Este CD foi produzido pela Almedina (equipa BDJUR), com base na
jurisprudência coligida e ordenada pelo IDT (Instituto de Direito do
Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa), que agradece aos
antigos alunos Bruno Adrego Maia, Sara Gonçalves e Rita Teles
Branco o trabalho desenvolvido.
CÓDIGO DO TRABALHO E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR
Código do Trabalho - Lei n.º 99/2003, de 27-08
Regulamentação do Código do Trabalho - Lei n.º 35/2004, de 29-07
Regimes de Vinculação, de Carreiras e de Remunerações dos
Trabalhadores que Exercem Funções Públicas – Lei n.º12-A/2008,
de27-02
Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas e Respectivo
Regulamento - Lei n.º 59/2008, de 11-09
Regime Jurídico do Contrato Individual de Trabalho da Administração
Pública - Lei n.º 23/2004, de 22-06
Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes da
Administração Pública - Decreto-Lei n.° 100/99, de 31-03
Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na
Administração Pública – Lei n.°66-B/2007, de 28-12
Regime Jurídico do Trabalho Temporário - Lei n.º 19/2007, de 22-05
SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO
Regime Jurídico dos Acidentes de Trabalho e das Doenças
Profissionais - Lei n.º 100/97, de 13-09
Regime do Seguro de Acidentes de Trabalho para os Trabalhadores
Independentes - Decreto-Lei n.º 159/99, de 11-05
Regulamento da Lei de Acidentes de Trabalho - Decreto-Lei n.º
143/99, de 30-04
Regulamento das Doenças Profissionais - Decreto-Lei n.º 248/99, de
02-07
Lista das Doenças Profissionais - Decreto Regulamentar n.º 6/2001,
de 05-05
SEGURANÇA SOCIAL
Bases Gerais do Sistema de Segurança Social - Lei n.° 4/2007, de
16-01
Convergência do Regime de Protecção Social da Função Pública com
o Regime Geral da Segurança Social - Lei n.° 60/2005, de 29-12
Regime de Segurança Social dos Trabalhadores Independentes Decreto-Lei n.° 328/93, de 25-09
Regime Jurídico de Protecção Social da Eventualidade de
Desemprego dos Trabalhadores por Conta de Outrem - Decreto-Lei
n.º 220/2006, de 03-11
Estatuto da Aposentação - Decreto-Lei n.º 498/72, de 09-12
Estatuto das Pensões de Sobrevivência - Decreto-Lei n.º 142/73, de
31-03
Rendimento Social de Inserção - Lei n.º 13/2003, de 21-05
Complemento Solidário para Idosos - Decreto-Lei n.º 232/2005, de
29-12
LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR
JURISPRUDÊNCIA SELECCIONADA
(cerca de 1100 acórdãos)
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Manual de Segurança e Saúde do Trabalho
Luís Conceição Freitas
Editora: Edições Sílabo
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2008
1ª Edição
ISBN 9789726185123 | 734 págs

As principais técnicas que devem ser implementadas nas empresas
com vista à definição de políticas, à organização das actividades de
SST (Segurança e Saúde do Trabalho), ao planeamento da
prevenção e ao controlo de riscos profissionais são apresentadas
nesta obra de modo claro e sistematizado através de exemplos
práticos.
Este Manual é um instrumento de apoio para a compreensão dos
inúmeros domínios da SST, dos riscos industriais convencionais aos
riscos emergentes de novas formas de organização do trabalho. É
um auxiliar fundamental para profissionais ou estudantes e, em
geral, para todos aqueles que desejem adquirir competências em
áreas tão importantes como a Saúde do Trabalho, Segurança do
Trabalho, Higiene Industrial, Ergonomia e Psicossociologia do
Trabalho.

A Obrigação de Segurança e Saúde do Empregador
Milena Silva Rouxinol
Editora: Coimbra Editora
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2008
ISBN 9789723215953 | 320 págs

"(...)O presente estudo desenvolve-se em duas partes fundamentais.
Procuramos, num primeiro momento, apontar as razões materiais —
rectius, aquelas a que reconhecemos maior relevância, dados os
topoi de análise privilegiados — em que se funda aquela posição
debitória e, bem assim, definir o quadro normativo, nacional, mas
também internacional e comunitário, que a sustenta.
Este seria o momento sistemático adequado para uma referência a
ordenamentos estrangeiros, que pusesse em evidência os pontos de
contacto e de distanciamento entre os mesmos e o português. As
notas de Direito comparado não surgem, contudo, no presente
trabalho, concentradas numa parte autónoma, mas, diversamente,
dispersas ao longo do texto, mobilizando-se com vista a um discurso
dialogante e prático-normativamente comprometido.
Por entendermos que o sentido conformador dos actuais alicerces
jurídicos da obrigação de segurança e saúde se apreende melhor se o
não deixarmos órfão da sua própria história, sublinham-se, neste
contexto, os fundamentais vectores evolutivos que terão marcado a
sua progressiva implantação na ordem jurídica.
Esta abordagem histórica faz-se por referência somente ao
ordenamento português. Duas ordens de razões justificam a opção:
por um lado, estender a análise a outras ordens jurídicas implicaria a
introdução de uma multiplicidade de elementos cuja mobilização se
traduziria num factor de dispersão e, por certo, de perda de concisão
e clareza; por outro, as linhas evolutivas que se reconhecem, em
Portugal, à disciplina relativa à segurança e saúde no trabalho,
verdadeiramente, são também observáveis, em grande medida, na
evolução dos ordenamentos internacional e comunitário e não serão
substancialmente diferentes das que marcam a história do Direito da
Segurança e Saúde da generalidade dos Estados onde a ordem
jurídico-laboral se constituiu e consolidou em contexto similar ao
verificado entre nós, muito particularmente, relativamente às últimas
décadas, daqueles que sofreram a influência do tratamento
normativo dado à matéria no âmbito da actual União Europeia.
O desenho de tais linhas de evolução, designadamente da que
assinala a implantação da ideia de prevenção, coloca-nos, pela
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primeira vez, perante conceitos operativos nucleares na economia
deste estudo. Importando, desde logo, dilucidar o sentido que
assumem ou que entendemos, justificadamente, atribuir-lhes, é
ainda este o lugar sistemático reservado à definição de um conjunto
de pressupostos de índole terminológica.
Também a designação da disciplina em que encontramos os alicerces
jurídicos da obrigação em análise, bem como a reservada a esta
última, exige algumas precisões terminológicas. Não damos, pois,
por concluída a primeira parte deste estudo sem definirmos os
nomina que julgamos adequados no âmbito do mesmo. As razões da
nossa opção radicam, essencialmente, no conjunto de bens jurídicos
protegidos por aquele segmento da normatividade e no respectivo
modo de articulação. Assim, portanto, a reflexão sobre o objecto de
tutela do bloco normativo respeitante à segurança e saúde no
trabalho oferece o contexto para as aludidas considerações quanto à
terminologia adoptada, servindo estas, por seu turno, de pretexto
àquela indagação. A segunda parte do presente trabalho destina-se
ao apuramento dos caracteres normativos que definem a obrigação
de segurança e saúde do empregador. Encontra-se, tal como á
primeira, dividida em dois grandes títulos, respeitando o primeiro à
natureza jurídica daquela posição debitória e o segundo,
fundamentalmente, aos limites do seu âmbito.(...)"

Notas Críticas sobre o Código do Trabalho - Comentários
Explicativos
António Damasceno Correia
Editora: RH Editora
Tema: Direito do Trabalho
Ano: 2008
2ª Edição
ISBN 9789728871192 | 161 págs

Índice
1. A necessária revisão do actual Código do Trabalho
2. A importância da codificação na legislação laboral
3. A problemática dos direitos de personalidade
4. A igualdade, a não discriminação e a novidade do assédio moral e
sexual
5. A problemática da formação profissional
6. A não previsão da formação à distância
7. Os princípios estruturantes da contratação a termo
8. A problemática da flexibilidade na organização dos horários de
trabalho: o regime da adaptabilidade
9. O regime jurídico do direito a férias
10. O teletrabalho(ou trabalho à distância)
11. A função da Comissão de Trabalhadores
12. A função da Comissão de Trabalhadores (continuação)
13. A cláusula de trégua sindical
14. A milagrosa receita irlandesa de concertação social
15. Os conflitos laborais e a sua resolução
16. A resolução dos conflitos colectivos laborais
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JUSpratico.pt - Laboral e Segurança Social

JUSpratico.pt - Laboral e
Segurança Social

JUSpratico.pt é uma obra dinâmica, actualizada diariamente,
distinguindo-se pelo valor acrescentado a todo o tipo de
documento disponíveis para consulta: toda a legislação necessária
às relações de trabalho (2.084 diplomas legais), decisões dos
tribunais e pareceres (4.465 documentos), para além de inúmeros
exemplos de minutas e formulários (200 minutas). Os
documentos
disponíveis
têm
âmbito
nacional,
regional,
comunitário e internacional.
A obra distingue-se no mercado por incorporar o único motor de
pesquisa semântico em Portugal (amplia e inclui na consulta
sinónimos, das palavras, expressões escritas, locuções latinas,
palavras estrangeiras e acrónimos, evitando repetir pesquisas ou
perder informação relevante), assim como a funcionalidade
iReport (elaboração de um resumo de acordo com a informação
solicitada pelo leitor), suportada em tecnologia avançada,
bastante intuitiva e que permite a interligação entre os textos,
desenvolvida para obter os resultados máximos na pesquisa de
documentos que deseja encontrar, com o objectivo de poupar
tempo e dinheiro.

Código dos Regimes Contributivos do Sistema
Previdencial de Segurança Social
Autor: Pedro Mota Soares; Pedro Quartin Graça

Número de páginas : 140
Formato: Códigos
Edição : 2011
ISBN/ISSN: 978-972-32-1935-7

A intenção do legislador ao pretender unificar num só diploma
legal toda a legislação dispersa existente em matéria de
contribuições para o sistema previdencial da Segurança Social não
era, em si mesma, negativa, antes pelo contrário. O Governo, ao
apresentar, em Maio de 2009, a Proposta de Lei n.º 270X ―Aprova
o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de
Segurança Social‖, entendeu que a adequação da estrutura do
actual
sistema
de
segurança
social,
estabelecida
em
circunstâncias económicas e sociais muito diferentes das actuais,
teria de passar pelo estabelecimento de um novo equilíbrio entre
direitos, deveres e responsabilidades, enquadrado naquele que
designou como ―um novo paradigma de justiça inter-geracional,
social e contributiva‖.

Prontuário de Direito do Trabalho - N.º 86
Neste número 86 do Prontuário de Direito do Trabalho as rubricas
Legislação
publicada
e
notas,
Tribunal
Constitucional,
Procuradoria-Geral da República e notas, Direito Social Europeu —
Legislação, jurisprudência e notas e Notícias da Jurisprudência
abrangem o período de 01 de Maio de 2010 a 31 de Agosto de
2010.

Número de páginas : 176
Formato: Revista
Edição : 2010
ISBN/ISSN: 0783-4895
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Questões Laborais - Ano XVI - N.º 34 - 2009

Número de páginas : 143
Formato: Revista
Edição : 2010
ISBN/ISSN: 0872-8267

Artigos
-O reconhecimento das qualificações profissionais dos cidadãos
comunitários - notas sobre a Lei n. º 9/2009 - Francisco Liberal
Fernandes
-Código novo ou código revisto? A propósito das modalidades do
contrato de trabalho - Maria Regina Redinha
-A língua do contrato de trabalho de estrangeiros e o risco da
diversidade linguística - Rita Lages
-Os serviços mínimos na jurisprudência dos tribunais arbitrais Alcina Silva Marques
Jurisprudência
-Controlo do correio electrónico dos trabalhadores: comentário ao
acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 8 de Fevereiro de
2010 Teresa Coelho Moreira
-Velhos são os trapos: discorrendo por analogia sobre o Acórdão
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- Legislação publicada e notas (Maria Manuela de Melo Cardoso)
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Estudos:
1. Prestações por incapacidade e por morte; Subsídios;
Remição de pensões - Maria Hermínia Néri de Oliveira
2. A nova acção de impugnação judicial da regularidade e
licitude do despedimento - José Eusébio Almeida
3. A Protecção da Vítima do Crime de Violência Doméstica no
Foro Laboral - Pedro Freitas Pinto
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Assédio - uma noção binária? - Maria Regina G. Redinha
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Artigos
- Um Código do Trabalho novo ou revisto? - A visão do juiz
sobre o problema - Bravo Serra
- O fenómeno da sucessão de contratos (a termo) - breves
considerações à luz do Código do Trabalho revisto - Joana
Nunes Vicente
- O direito a férias no Código do Trabalho de 2009 apontamentos - Milena Silva Rouxinol
- Anotações ao regime jurídico do contrato a termo: o
tratamento jurisprudencial - António Damasceno Correia
Jurisprudência
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Responsabilidade Objectiva do Empregador por
Inactividade Temporária Devido a Perigo de
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Edição que versa sobre a responsabilidade objectiva do
empregador, perante situações de inactividade temporária da
entidade empregadora, por risco de lesão à vida e saúde do
trabalhador. São referenciados o objecto, o incumprimento, a
inimputabilidade, figuras próximas e responsabilidade objectiva
bem como a suspensão do direito de ocupação. Esta Obra
disponibiliza legislação em anexo.
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A Directiva 1999/70/CE, do Conselho, de 28 de Junho de 1999,
respeitante ao acordo quadro CES, UNICE, CEEP, relativo a
contratos de trabalho a termo estabeleceu um marco (ainda
que simbólico) no direito comunitário e, consequentemente, no
direito português. Como dispõe o art. 2.º da referida Directiva,
os Estados-Membros deveriam, até 10 de Junho de 2001, pôr
em vigor as disposições legislativas, regulamentares e
administrativas necessárias para dar cumprimento a tal
Directiva ou a assegurar-se de que, até à referida data, os
parceiros sociais colocariam em prática as disposições
necessárias, por via de acordo, para poderem garantir os
resultados impostos pela Directiva. A título excepcional podia
ainda verificar-se o prolongamento do prazo por um ano
quando ocorressem dificuldades especiais na transposição ou
quando fosse efectuada a aplicação através de convenção
colectiva. Por outro lado, os parceiros sociais determinaram
que a aplicação do acordo seria reexaminada cinco anos após a
data da decisão do Conselho, se assim o solicitasse alguma das
partes signatárias. Ora, tendo decorrido já o «prazo ordinário e
extraordinário» de transposição da directiva, bem como o
período fixado pelos parceiros sociais para o reexame do
acordo, julgamos que seria útil fazer um balanço da
regulamentação do contrato de trabalho a termo no direito
português e no direito comunitário. Tanto mais que, no
domínio nacional, a matéria se encontra regulada e
(pretensamente) transposta pelo Código do Trabalho, em vigor
desde 17 de Fevereiro de 2009, aprovado pela Lei n.º 7/2009,
de 12 de Fevereiro, jovem diploma que procedeu à revisão do
Código do Trabalho que vigorou desde 1 de Dezembro de
2003, o qual foi aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de
Agosto. Diga-se, porém, que a Directiva 1999170/CE fora
considerada transposta já pelo Regime Jurídico da Cessação do
Contrato de Trabalho e do Contrato a Termo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 64-A/89, de 27 de Fevereiro, sobretudo com as
alterações efectuadas pela Lei n.º 18/2001, de 3 de Julho. No
entanto, foi o movimento codificador inovador de 2003 que
conteve pela primeira vez uma referência expressa à norma
comunitária. O interesse e a oportunidade do presente estudo
baseia-se, ainda, no facto de se acreditar que o contrato de
trabalho a termo não pode ser encarado como a solução para
todos os males da economia nacional. É preciso que
internamente se tenha a plena consciência da necessidade de

30

respeitar o instrumento comunitário nesta matéria quando se
edifica o regime jurídico da contratação a termo. Partindo,
pois, dos referidos pressupostos normativos e temporais, o
intento do presente estudo será proceder a uma apreciação
dos vários aspectos do regime jurídico do contrato de trabalho
a termo, com a finalidade de avaliar o grau de adequação do
ordenamento jurídico-laboral português ao direito comunitário
nesta matéria. Ou, por outras palavras, procuraremos
confrontar a Directiva 1999170/CE com o Código do Trabalho,
identificando pontos convergentes e divergentes entre os
referidos instrumentos normativos. O presente estudo
apresenta uma estrutura que começa por identificar as
primeiras referências à relação laboral por tempo determinado
no direito comunitário e prossegue com a análise do acordo
quadro relativo a contratos de trabalho a termo, celebrado
pelos parceiros sociais ao nível comunitário incorporado na
Directiva 1999/70/CE, de 28 de Junho. De seguida, não sem
antes descrever a evolução normativa que o contrato a termo
sofreu em Portugal, será levado a cabo um exame ao
instrumento de transposição da Directiva, ou seja, ao Código
do Trabalho na parte respeitante ao que poderemos designar
por regime jurídico do contrato a termo. No fim, serão
aflorados os pontos débeis do ordenamento jurídico português
no que concerne à transposição da Directiva. Não querendo
adiantar as conclusões do presente estudo, sempre se dirá que
a determinação de eventuais incompatibilidades entre a norma
comunitária e a norma nacional poderá ter uma enorme
importância na avaliação tanto de eventuais revisões
legislativas, como do caminho que poderá estar a ser seguido
pelos instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho
nacionais.
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Não se pretende com o presente texto, abordar os múltiplos
aspectos que uma teoria jurídica da greve exigiria, antes
possui, como o próprio título pretende indicar, um objecto
mais limitado. Centrar-se-á, por isso, nas questões
relacionadas especificamente com a greve nos serviços
essenciais e com a obrigação de serviços mínimos,
descurando-se os temas que são comuns à generalidade dos
conflitos colectivos de trabalho, incluindo os procedimentos
relativos à sua resolução. O estudo aborda as escolhas
operadas pelo legislador a nível da definição dos parâmetros
de essencialidade em ordem a delimitar os serviços essenciais
e a obrigação de serviços mínimos; naturalmente que não
poderíamos deixar de analisar o problema da concretização
deste limite e da natureza jurídica da relação laboral através
da qual se processa a respectiva execução ou cumprimento.
Outro tema cujo estudo se impôs, diz respeito às fontes de
direito com competência para fixar a obrigação de serviços
mínimos e com os aspectos relacionados com a actuação da
disciplina adoptada; relacionado com a fixação dos serviços
mínimos, deparamo-nos com o problema da conformidade com
o princípio da reserva de lei em matéria de direitos
fundamentais das normas do Código do Trabalho que delegam
em fontes infralegislativas competência para fixar as restrições
específicas ao exercício da greve nos serviços essenciais. Por
fim, abordar-se-á a questão das consequências relacionadas
com o incumprimento da obrigação de serviços mínimos,
designadamente o problema da responsabilidade pelos danos
causados durante a greve.
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Novos Estudos de Direito do Trabalho
Júlio Manuel Vieira Gomes
Compilação única de estudos subordinados à temática do
Direito do Trabalho, nomeadamente sobre as relações laborais,
as convenções colectivas de trabalho, entre outros.
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Colectânea de Juriprudência Online
Wolters Kluwer Portugal / Colectânea de Jurisprudência

Formato: Produto online

A Colectânea de Jurisprudência on-line contém cerca de 20
000 acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, Tribunais da
Relação de Coimbra, Évora, Guimarães, Lisboa e Porto e
Tribunais da União Europeia, publicados na Revista Colectânea
de Jurisprudência, desde 1993. A versão on-line contempla
ainda a publicação em exclusivo de decisões de primeira
instância e instâncias superiores não publicadas na Revista
(em papel), a partir de 2008. Cada sumário, redigido por
Juízes de Direito, Juízes Desembargadores e Juízes
Conselheiros, tem sempre associado o respectivo texto
integral, bem como uma ficha com todos os dados
identificativos disponíveis, nomeadamente: tomo, relator, nº
processo, etc.. Todos os documentos têm descritores de
indexação identificados no sumário, bem como a identificação
das disposições legais aplicadas na decisão.

JusNet CÓDIGOS
Wolters Kluwer Portugal

Formato: Produto online

A BBDD tem cerca de 2000 diplomas em versão vigente e
consolidada. Os diplomas têm uma Ficha com os dados
identificativos disponíveis e estão organizados por matérias e
divididas em pastas individuais: Administrativo, Ambiente,
Bancário,
Civil,
Comercial,
Contabilidade,
Consumo,
Constituição e legislação politica, Custas e Tribunais,
Educação, Estrada, Fiscal, Penal, Profissional, Registos e
Notariado, Seguros, Tecnologias de Informação e Comunicação
Social, Trabalho, União Europeia e Internacional e Urbanismo.
As pastas podem ainda estar subdivididas por matérias mais
específicas. Todos os documentos são analisados por juristas
que da redacção da Wolters Kluwer Portugal.
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JusNet FORMULÁRIOS
Wolters Kluwer Portugal

Formato: Produto online

A BBDD contém cerca de 2000 Formulário ou Procedimento
Legais, devidamente actualizados e organizados por matérias
legais, inseridos em pastas individuais. As pastas podem ser
subdivididas por matérias mais específicas. Todos os
Formulários e Procedimentos, que são elaborados por
Advogados, contém uma Ficha com todos os dados
disponíveis.

JusJornal
Wolters Kluwer Portugal

Formato: Produto online

O JusJornal tem uma estrutura dinâmica e adaptável às
circunstâncias do quotidiano e prática jurídica pelo que para
além das edições comuns inclui edições especiais. Em casos
excepcionais podem ser editada uma edição em papel. As
secções de edição do JusJornal são as seguintes:
EDITORIAL - secção móvel com o fim de veicular notícias
relacionadas com o grupo Wolters Kluwer e com a comunidade
jurídica;
NOTÍCIAS - secção diária com as principais notícias do dia;
DOUTRINA - Artigo Doutrinário (todos os dias é publicado um
artigo científico sobre temas de grande relevância jurídica ou
da mais recente actualidade) e/ou Tribuna (exposição da
opinião de um jurista sobre alguma questão de interesse);
JURISPRUDÊNCIA - Acórdão do dia (destaque da decisão
considerada mais relevante, atendendo à sua importância
jurídica,
informativa
ou
mediática)
e
Resenha
de
Jurisprudência (rigorosa selecção de decisões, destacando o
mais actual e interessante de todos os tribunais e de todas as
jurisdições);
LEGISLAÇÃO - Legislação Destacada (secção diária de selecção
de legislação do dia de interesse geral publicada em DRE,
JOUE, JORAM e JORAA), Actualidade Legislativa (breve
comentário sobre qualquer diploma de vigência recente e de
interesse peral) e Lei Comentada (secção móvel);
NA PRIMEIRA PESSOA - secção móvel que inclui entrevistas a
operadores judiciários:
EVENTOS - secção diária que contém informação sobre
acontecimentos de relevo jurídico e de interesse para os
profissionais do foro (cursos, mestrados, pós-graduações,
colóquios, seminários, conferências, palestras, tertúlias,
congressos, etc.;
NOVIDADES EDITORIAIS - secção diária que contém a
informação acerca das mais recentes edições de diversas
editoras jurídicas nacionais. As secções podem incluir imagens
para dar vivacidade e atrair a sua leitura. As edições especiais
serão publicadas sempre que exista interesse relevante pela
sua actualidade independentemente das seguintes edições
especiais fixas: Regiões Autónomas e União Europeia.
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JusNet
Wolters Kluwer Portugal

Formato: Produto online

JusNet SUMMA destaca-se pela facilidade e eficácia do seu
sistema de pesquisa, que proporciona ao seu utilizador uma
garantia absoluta no resultado de pesquisa, nomeadamente o
de pesquisa por texto livre. No entanto existem outros tipos de
pesquisa: operadores booleanos; por palavras nos textos
integrais dos documentos, etc..
Existem links entre todos os documentos, independentemente
do seu tipo (legislação, jurisprudência, doutrina, formulários,
procedimentos, dicionário). A partir dos diplomas legais, de
cada artigo em concreto, pode ir-se directamente para as
Decisões que o tenham aplicado, bem como para os
Formulários,
Procedimentos,
Artigos
Doutrinários
ou
Referências Bibliográficas que a ele se refiram.
Quando uma norma está revogadas é devidamente assinalada,
para que se possa distinguir das vigentes, com uma simples
consulta. Existe um útil sistema de impressão e gravação de
documentos e listas de resultados, existindo também a
possibilidade de enviar documentos por email para uma caixa
de correio electrónico.
Outra das características da BBDD é a possibilidade de guardar
resultados de pesquisas ou documentos e receber alertas de
email sobre os temas/documentos guardados.

Da Cessação do Contrato de Trabalho - Em
especial por iniciativa do trabalhador
Ricardo Nascimento
O Autor nesta Obra, que mais não é do que um estudo
exaustivo sobre a Cessação do Contrato de Trabalho, pretende
analisar minuciosamente esta temática, principalmente por
iniciativa do trablhador.
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Mobbing ou Assédio Moral no Trabalho Contributo para a sua conceptualização
Rita Pereira
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Formato: Livro
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O assédio moral manifesta-se de forma subtil, através de uma
sequência de comportamentos, melhor ou pior encandeados,
alguns dos quais, se isoladamente considerados, pareceriam
não só perfeitamente lícitos como legítimos e inofensivos. É
justamente essa característica, o facto de se mascarar sob as
vestes de uma pretensa irrelevância ou de uma excessiva
sensibilidade de quem o sofre, que o torna particular e que, na
minha opinião, o faz merecer um tratamento autónomo
porquanto o seu resultado pode ser muito mais devastador do
que a mera soma aritmética dos actos que o compõem. De
qualquer forma, sendo certo que o âmbito e objecto de tal
análise não releva apenas para o Direito do Trabalho, parece
inquestionável que este último não pode — nem deve —
alhear-se das consequências sociais e económicas que o
assédio moral possa acarretar, motivo pelo qual tal estudo
multi-disciplinar
não
só
se
afigura
urgente
como
manifestamente relevante para este ramo do direito e para as
futuras construções dogmáticas que se venham a efectuar à
volta deste tema. Numa altura em que se questiona mais do
que nunca a sustentabilidade do Estado de Direito e do
Sistema de Segurança Social e em que se comprimem os
direitos dos trabalhadores com este fundamento, faz mais
sentido que nunca estudar-se o mecanismo processual
adequado a que o Estado possa ser ressarcido dos montantes
que despendeu por causa do assédio moral.
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