
 
 

 

Departamento de Formação e Qualidade - CCAH 

 

Direito do Trabalho e Novo Código Laboral  
 

Público-Alvo 

  

Responsáveis e Técnicos de Recursos Humanos; Responsáveis de Departamentos 
Administrativos e Financeiros; Assessores Jurídicos; Contabilistas  
 
OBJETIVO 

  
 No final da ação os formandos serão capazes de: 

 
- Identificar as principais alterações introduzidas ao Código do trabalho;  

- Elaborar e identificar os diversos tipos de contratos de trabalho; 

- Identificar os sujeitos do contrato de trabalho, empregador e trabalhador e seus poderes e 
deveres. 

- Conhecer o conteúdo da relação Jurídico-laboral, tais como local de trabalho, tempos de 
trabalho e repouso, férias, feriados, faltas, retribuição; 

- Compreender as formas de suspensão do contrato de trabalho; 

- Identificar as formas de cessação dos contratos de trabalho; 

- Conhecer as principais alterações ao Subsidio de Desemprego. 

 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  

1 - Introdução: 
1.1. Enquadramento das principais Alterações ao Código do Trabalho 
2 - Contrato de Trabalho 
2.1. Aspetos gerais 
2.1.1. Noção legal e elementos do contrato de trabalho 
2.1.2. Características do contrato de trabalho 
2.1.3. Parentalidade: As mudanças nas licenças de maternidade e paternidade, faltas para 
assistência a netos. 
2.2. Formação do contrato de trabalho 
2.2.1. Direito ao trabalho e liberdade de trabalho 
2.2.2. A promessa de contrato de trabalho 
2.2.3. Os pressupostos subjetivos e objetivos do contrato de trabalho 
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2.2.4. Elementos acidentais: a condição e o termo 
2.2.4.1. Os contratos de trabalho a termo 
2.2.4.2 2.2.4.2.Alterações na duração dos contratos de trabalho a termo (renovação 

extraordinária)  
2.2.5. Forma e formalidades do contrato de trabalho 
2.2.6. O período experimental 
2.2.7. A invalidade do contrato de trabalho 
3 -  Os sujeitos do contrato de trabalho 
3.3.1. O empregador e a empresa 
3.3.1.1. Noção de empregador 
3.3.1.2. Os poderes do empregador 
3.3.1.2.1. Poder de direção 
3.3.1.2.2. Poder disciplinar 
3.3.1.2.3. Poder regulamentar 
3.3.1.2.4. Os deveres do empregador 
3.3.2. O trabalhador 
3.3.2.1. Noção de trabalhador 
3.3.2.2. Deveres do trabalhador 
3.3.2.3. Direitos e garantias do trabalhador 
3.3.2.3.1. Os direitos de personalidade 
3.3.2.4. A categoria profissional 
3.3.2.5. A antiguidade 
 
 
4- Conteúdo da relação jurídico-laboral individual 
4.1. O local de trabalho 
4.1.1. Determinação do local de trabalho 
4.1.2. Modificação do local de trabalho 
4.2. Os tempos de trabalho e de repouso 
4.2.1.Período normal de trabalho 
4.2.2. Período de funcionamento 
4.2.3. Horário de trabalho 
4.2.4. Isenção de horário de trabalho 
4.2.5. Intervalo de descanso 
4.2.6. Descanso diário 
4.2.7.Descanso semanal 
4.2.8. Trabalho a tempo parcial 
4.2.9. Trabalho por turnos 
4.2.10. Trabalho noturno 
4.2.11. A nova organização do tempo de trabalho, nomeadamente no trabalho suplementar e 
no banco de horas, flexibilidade laboral. 
4.2.12. Alterações no regime das Férias 
4.2.13. Alteração no regime dos Feriados 
4.2.14. Alteração no regime das Faltas e Pontes 
4.3. A retribuição 
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4.3.1. Noções e princípios gerais 
4.3.2. Modalidades de retribuição 
4.3.3 Forma, lugar e tempo de cumprimento 
4.3.4. A proteção da retribuição 
4.3.5. A prescrição dos créditos salariais 
4.3.6. 4.3.6.Fiscalização das condições de trabalho e comunicações ao ACT. 
5 – Suspensão do contrato de trabalho 
5.1. A redução da atividade e a suspensão do contrato de trabalho 
5.2. Alterações à Lay-Off (redução ou suspensão de atividade). 
6 – Cessação do contrato de trabalho 
6.1. Aspetos gerais e modalidades de cessação 
6.2. Caducidade 
6.3. Revogação por acordo das partes 
6.4. Cessação por iniciativa do empregador 
6.4.1. Despedimento por facto imputável ao trabalhador 
6.4.1.1. O procedimento disciplinar para despedimento 
6.4.1.2. O procedimento disciplinar nas microempresas 
6.4.2. Alterações no Despedimento coletivo 
6.4.3. Alterações no Despedimento por extinção de posto de trabalho 
6.4.4. Alterações no Despedimento por inadaptação 
6.4.5. Como proceder aos cálculos indemnizatórios, antes e depois de 1 de Novembro de 2011 
6.4.6. Ilicitude do despedimento 
6.4.7. Impugnação do despedimento 
6.5. Cessação por iniciativa do trabalhador 
6.5.1. Resolução 
6.5.2. Denúncia 
6.5.3. Abandono 
7- Subsídio de Desemprego  
 

7.1. Resumo das Alterações ao regime jurídico de proteção no desemprego dos trabalhadores 

 

Carga Horária e Área de Formação 

Nº de horas: 30– Formação Presencial 

Área de formação:  380 - Direito 

 

Modalidade de Formação 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

Período para a realização do curso: 21 a 26 de Janeiro de 2013 

  

Horário: 

 2ª a 6ª feira – das 16h30 às 21h30 
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Sábado – dia 26/01/2013 – das 10h às 12h e das 13h às 16h 

 

 

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 

Formadora 

  

  
Raquel Teixeira de Carvalho, Licenciada em Direito pela Universidade Lusíada do Porto em 

1997, possui larga experiência como formadora em Direito do Trabalho. É Advogada e 

consultora jurídica em diversas empresas. Formadora Certificada pelo IEFP. 
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Observações 

Serão disponibilizadas quatro vagas para formandos que se queiram deslocar das Ilhas de São 
Jorge e Graciosa, a fim de realizar esta acção de formação profissional, com custos de 
deslocação financiados pelo programa Pro-Emprego. 
 
A realização dos cursos candidatos ao co-financiamento do programa Pro-Emprego, é 
condicionada pelas respectivas autorizações por parte do mesmo programa. 
 
 
 

 


