
 

 

 

 

 

  

Regime da Cessação do Contrato de Trabalho 
 
Público-Alvo 

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

Dar a conhecer a disciplina jurídica em matéria de cessação do contrato de trabalho. 
Conhecer as principais alterações e implicações face ao Código do Trabalho, principalmente em termos de causas 

de cessação do contrato de trabalho e respetivos cálculos e acerto final de contas. 

Efetuar casos práticos em matéria de contas finais de cessação do contrato de trabalho. 
  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Pretende-se que no final da ação de formação os formandos sejam capazes de desenvolver competências pessoais 
e relacionais ao nível do regime legal da cessação do contrato de trabalho, conhecendo as principais regras ao nível 
da legislação, que poderão ser aplicáveis a qualquer relação laboral em regime de contrato individual de trabalho, 
associadas à cessação do mesmo. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Enquadramento. 
2. Cessação por Iniciativa de Qualquer das Partes. 
3. Cessação por Iniciativa de Ambas as Partes. 

 Revogação (Mútuo Acordo): pressupostos, fundamentos, requisitos subjetivos e adjetivos. 

 Caducidade do Contrato a Termo Certo e Incerto: pressupostos; aviso prévio, compensação 
financeira; 

 Impossibilidade Superveniente: modalidades, efeitos. 

 Pré-Reforma: noção, pressupostos, direitos retributivos, procedimento, extinção. 

 Reforma: regime jurídico. 

        4. Cessação por Iniciativa do Trabalhador. 

 Resolução (Rescisão com Justa Causa): fundamentos, procedimento, regimes especiais de 
resolução. 

 Denúncia: Expressa (Rescisão com Aviso Prévio) - prazo, efeitos; Tácita (abandono do trabalho) - 
regime jurídico. 

      5. Cessação por Iniciativa do Empregador. 

 Despedimento com Justa Causa. 

 Despedimento: Coletivo, Extinção do Posto de Trabalho, por Inadaptação. 

      6. Fundo de Compensação do Trabalho. 
      7. Cálculos Indemnizatórios. 
      8. Agenda Laboral. 

 Em Especial, o Preenchimento do Relatório sobre o Fluxo de Entrada e Saída dos Trabalhadores 
do Relatório Único. 

 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 15 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação:  380 - direito 



   

 

 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: 13 a 17 de Outubro de 2014 
Horários: 18h às 21h 
  
 
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 
Activo – exercícios práticos 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua 
 
Formadora 

 
Susana Gonçalves 
Licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra 
Formadora Certificada 
  
Inscrição 

 
€ 76,50 por participante inscrito através de empresa associada 
  
€ 170,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de Formandos: 20 
 
Data limite de inscrição: 24 de setembro de 2014 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 


