Prefácio
Trabalhadores e entidades patronais têm direitos e obrigações. No entanto,
quando confrontados com problemas concretos, nem sempre sabem como
resolvê-los. O contrato define muitas das condições que regem a relação,
mas nem sempre existe um documento. Havendo, o que lá está escrito não
será válido se retirar ao trabalhador direitos atribuídos por lei. Certas normas legais têm um caráter tão técnico que, quem não tiver conhecimentos
específicos na área, poderá ter dificuldade em interpretá-las e até mesmo
em descobrir onde encontrá-las. Por outro lado, as leis não são imutáveis
e é preciso estar atento às mudanças. Com tudo isto, é fácil perceber que
encontrar resposta para as questões que se levantam é, habitualmente, uma
tarefa difícil.
Dada a extensão destas matérias, dividimos o livro em dois volumes.
No primeiro, tratamos as questões relacionadas com a entrada no mercado
de trabalho e a delimitação da relação contratual. Analisamos os diferentes
tipos de contrato: por tempo indeterminado, a termo, a tempo completo ou
parcial, bem como o trabalho temporário. Também não esquecemos o local
de trabalho, o horário e a retribuição, assim como as obrigações perante a
Segurança Social. Especial atenção merece o dever de assiduidade do trabalhador e a possibilidade de faltar em algumas circunstâncias, com destaque
para a proteção na parentalidade. Esta é, aliás, juntamente com o banco de
horas e os contratos a termo, uma das áreas com as alterações mais recentes contempladas nesta edição, das quais algumas entram em vigor com o
orçamento de Estado de 2020. O livro termina com as obrigações gerais de
trabalhadores e empregadores, as consequências do incumprimento e os
meios de defesa.
Para o segundo volume ficaram as questões relacionadas com a segurança
do local de trabalho, os acidentes e as doenças profissionais, bem como as
circunstâncias em que o contrato chega ao fim, dando lugar ao desemprego
ou à reforma. Contemplados são ainda os trabalhadores com direitos especiais, como os menores, os estudantes, as grávidas e os empregados domésticos, entre outros.
Como é característico das nossas publicações, este livro foi escrito numa
linguagem rigorosa e acessível, para que o leitor compreenda o alcance das
leis e fique mais consciente dos direitos e deveres inerentes à sua situação
profissional. No final, indicamos-lhe a legislação aplicável a todas as matérias
tratadas.
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