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As alterações na legislação laboral implicam necessariamente,
por parte da gestão de Recursos Humanos, uma adaptação ao
novo paradigma laboral, assim como às novas exigências em
termos de estrutura da própria organização.
Os novos contratos a termo deverão ser redesenhados de acordo
com as novas normas em vigor. Falamos da duração máxima dos
contratos a termo e das condições de contratação no caso de
trabalhadores à procura do primeiro emprego ou em situação de
desemprego de longa duração. A realização de estágio precedente
à relação laboral passa a ser relevante para a definição do período
experimental, bem como deverá ser eliminada a figura do banco
de horas individual. Sofrem também alterações, os contratos de
muito curta duração, o contrato de trabalho intermitente e o
contrato de trabalho temporário.
Em termos de alterações na estrutura da organização, será de
notar a necessária adaptação do peso anual de contratação a
termo ao indicador anual aplicável ao respectivo setor de
actividade, com implicações em termos de prestações a pagar à
Segurança Social. Por outro lado, realça-se o crescente número
de horas de formação profissional a ministrar por parte das
organizações aos seus trabalhadores. Denota-se, ainda, a proteção
dada aos trabalhadores com doença oncológica, que passam a
estar abrangidos pelos princípios gerais de proteção no emprego
de trabalhador com deficiência ou doença crónica, sendo-lhes
garantida igualdade de tratamento e vantagens em termos de
organização do tempo de trabalho.
Damos especial enfoque às novas normas laborais que densificam
a disciplina da proibição do assédio, nomeadamente a obrigação
da entidade empregadora de afastar do trabalhador a sua prática.
Em reflexo do reconhecimento crescente da importância deste
tema, passa a ser classificada como sanção disciplinar abusiva
aquela que for motivada por ter o trabalhador alegado a ser vítima
de assédio ou a ser testemunha em processo judicial ou contra-
ordenacional de assédio. Neste campo, recomendamos a adoção
de Códigos de Boa Conduta que possam ser consultados por
todos os trabalhadores ou a realização de sessões de
esclarecimento, tornando efetiva a implementação destas normas,
tão relevantes em contexto laboral.
Estas novas regras implicam a reorientação da gestão dos
Recursos Humanos, não só a fim de dar cumprimento às novas
exigências legais, como também para implementar o novo
desenho estrutural da organização, que permitirá o seu
planeamento e gestão eficazes.

O Código do Trabalho registou importantes
alterações no passado mês de Setembro, com
destaque para a disciplina do contrato de
trabalho a termo, condições para formação
profissional e prevenção do assédio, sendo
fundamental o papel da Gestão dos Recursos
Humanos na sua implementação.
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