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LEGISLAÇÃO LABORAL

• Os trabalhadores são o mais importante no processo de desenvolvimento económico dos países.

Por isso, precisam de informação sobre os seus direitos e deveres. Só uma população informada e

consciente, dos seus direitos e deveres, pode cumprir o objectivo das empresas;

• O conhecimento da Lei Geral do Trabalho pode permitir às empresas reduzir custos de produção

mantendo a competitividade

ENQUADRAMENTO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 – A Lei do trabalho e os direitos fundamentais

2 – As férias

• Gozo
• Marcação
• Duração
• Fim do contrato e o direito a férias

3 – As faltas

• As justificadas
• As não justificadas
• A comunicação de faltas
• As consequências do não cumprimento do

dever de informação

4 – Horário de trabalho

• A obrigatoriedade do mapa de horário
de trabalho

• A isenção de horário
• Trabalho nocturno e o trabalho

suplementar

5 – Procedimento disciplinar
• Fases do processo disciplinar
• Deveres dos trabalhadores

6 – A trabalhadora grávida
• Durante a gravidez
• Após o parto

DURAÇÃO: 8 Horas | HORÁRIO: 9h às 18h

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Lisboa 

www.eicformacao.pt



INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Telefone

924 184 572

Email

eicformacao@eicformacao.pt 

LEGISLAÇÃO LABORAL

FORMADORA

Alexandrina Pereira

Licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa, com o Curso Responsabilidade

Civil por Violação dos Direitos de Personalidade (Centro de Estudos Judiciários),

Mestrado em Comunicação, Média e Justiça na Universidade Nova de Lisboa.

Doutoranda na Faculdade de letras de Lisboa e investigadora no Centro de Linguística da

Universidade de Lisboa, com o projecto sobre a língua jurídica e a sua simplificação.

Responsável pelos assuntos jurídicos da empresa Brave Ant Multimédia, nas áreas de Direito

Contratual, Direito de Autor, Direito do Trabalho e Direito Constitucional.

Participação na Conferência sobre o tema Fase de Saneamento no Processo Declarativo, orientada

pelo Mestre António Montalvão Machado na Universidade Internacional.

Membro do Conselho Jurídico da Associação de Estudantes da Universidade Internacional.

INFORMAÇÕES

Os valores apresentados incluem:

• Participação na acção, apresentação em formato
digital, coffeebreaks e certificado.

*A todos os valores acresce IVA à taxa legal em vigor.

Nº participantes / 
Empresa

Valor*

1 175€

2 330€

3 480€

www.eicformacao.pt


