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O Direito do Trabalho tem conhecido mutações profundas. A permea‑
ção desta área do ordenamento às novas exigências da economia impli‑
cou que, em latitudes diferentes e com dimensões desiguais, se iniciasse
um processo de adaptação a uma realidade crescentemente heterogénea,
com o contrato individual a reganhar importância[1], em simultâneo com
movimentos de redefinição do mosaico de relações entre fontes[2].
As relações de trabalho tendem a personalizar-se à medida que vão
irrompendo as diferenças ligadas a uma multiplicidade de situações sub‑
jectivas[3], num contexto que propende a uma distribuição da decisão
sobre os riscos entre todos os sujeitos, transportando um mundo em que
“o futuro coloniza o presente”[4].
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Com as fronteiras entre a vida profissional e a pessoal a definharem e
as novas tecnologias de informação, através da emergência de networkers,
a estilhaçarem a definição de quadros espácio-temporais definidos[5], o
conceito de “empresa sem pessoal”[6], neste processo de compactagem do
espaço-tempo”[7], não sendo absolutamente novo, é acompanhado de
alterações expressivas na duração e na organização do tempo de traba‑
lho, sendo evidentes as repercussões negativas no tempo de que os tra‑
balhadores dispõem para descansar ou para dedicarem à respectiva vida
familiar[8] e/ou as dificuldades emergentes na programação da sua vida
pessoal, num processo de despojamento progressivo da gestão do seu
tempo.
Se, em fundo tensional, se contrapõem efectividade e inefectividade,
de um lado, em processo centrípeto, assiste-se à remoção da dualização
emprego público/emprego privado[9]. De outro, em processo centrífugo,
caminha-se para uma polarização da normação no elemento contratual
tipificante através de statutory standards[10]: a flexibilização processa-se
através de uma diversificação interna do tipo contratual associado ao
modelo de frequência ordinária[11], seja por referência à estrutura organiza‑
tiva (v.g. regras específicas para pequenas empresas), seja através de fac‑
tores objectivos referentes ao trabalhador ou às funções que desempenha
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