
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 APLICAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO NAS 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Formação 

Nos termos do Código do Direito de Autor, é expressamente proibida a reprodução, no todo ou em parte, da presente 

obra sem autorização da REALSOCIAL. 
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Designação 
do Curso 

FÉRIAS, FALTAS E LICENÇAS PARA A PROTEÇÃO DA 
PARENTALIDADE 

Duração 

7 H 
 

 

Objetivos 
Específicos 

No final do curso os formandos deverão ser capazes de: 

• Conhecer os diferentes tipos de Licenças para Proteção da Parentalidade; 

• Conhecer as normas aplicáveis ao direito a férias; 

• Identificar os diferentes tipos de faltas e suas consequências; 

• Reconhecer o regime aplicável ao poder disciplinar; 

• Identificar os diferentes tipos de infrações e sanções disciplinares; 

• Identificar as diferentes fases do procedimento disciplinar. 
 

Módulos | Conteúdos 

Módulo I: Férias  

• Aquisição, Vencimento, Duração     

• Marcação do Período de Gozo de Férias 

• Efeitos da Cessação do Contrato de Trabalho no Direito a Férias 

Módulo II: Faltas 

• Noção, Tipos e Efeitos das Faltas 

Módulo III: Proteção da Parentalidade  

• Modalidades de Licença Parental 

Módulo IV: Poder Disciplinar  

• Sanções Disciplinares 

• Fases de instrução de Procedimento Disciplinar: Nota de Culpa, Instrução e Decisão Final 

Total de Horas: 7 h 

 

Destinatários 
Dirigentes, Técnicos; Juristas; Gestores de Recursos Humanos; Administrativos e outros 
profissionais que trabalhem com dados pessoais.   

 

Modalidade 
de Formação  

Formação Contínua 

 

Área de 
Formação 

 
 

 

 

Forma de 
Organização 

Formação Presencial 

 

Formador 

Filipa Magalhães 
Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
Pós-Graduada em Ciências Jurídico-Políticas e Mestre em Direito (pré-Bolonha), pela Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, na vertente de Ciências Jurídico-Políticas.  
Doutoranda em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Assistente 
Convidada da Universidade de Aveiro.  
Foi, durante 8 anos, jurista nos Serviços Municipalizados de Aveiro, onde exerceu as funções de 

Objetivos 
Gerais 

Pretende-se que os formandos sejam capazes de: 

• Conhecer e aplicar os princípios do direito do trabalho em áreas como férias, feriados e 
faltas, proteção da parentalidade e sanções disciplinares. 
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jurista e, nos últimos 2 anos, de responsável pelos Recursos Humanos.  
Advogada com a especialidade de Direito Administrativo, Direito do Trabalho em Funções Públicas 
e Direito do Trabalho.  
Formadora em ações e oradora em seminários (…) 
Voluntária da associação de apoio jurídico PROBONO Portugal e da Cruz Vermelha Portuguesa no 

domínio da Igualdade de Género e da sensibilização para o Bullying e a Violência Doméstica. (in 
https://www.bertrand.pt/autor/filipa-matias-magalhaes/3443557) 

 

Certificado 

A REALSOCIAL emite um Certificado de Formação Profissional em consonância com a legislação em 
vigor, de acordo com o disposto na Portaria nº 474/2010 de 8 de julho, através da plataforma SIGO, 
no prazo máximo de 15 dias uteis. 

 

Inscrições 

1. As inscrições nos cursos podem realizar-se presencialmente nas instalações da REALSOCIAL, 

através de e-mail ou contacto telefónico; 

2. No processo de inscrição são entregues pela REALSOCIAL: a ficha de inscrição e o programa de 

formação do curso, sendo que a ficha de inscrição deverá ser devolvida devidamente 

preenchida (info@realsocial.pt); 

3. A inscrição dos formandos só se efetiva após seleção dos mesmos pela Coordenação 

Pedagógica. Os formandos serão sempre selecionados de acordo com o perfil de 

enquadramento definido para cada curso, caracterizado no respetivo programa de formação. 

O formando apenas deverá efetuar pagamento do valor de curso após indicação pela 

REALSOCIAL, via e-mail, de candidatura ACEITE; 

4. Em caso de situação de empate, constitui critério do processo de seleção a data de receção da 

ficha de inscrição; 

5. O processo de inscrição só é oficializado com o pagamento do valor do curso e a receção do 

respetivo comprovativo; 

6. O processo de inscrição culmina com celebração de um contrato de formação, que reitera as 

condições de frequência do curso pelo formando; 

7. É assegurada a confidencialidade de todos os dados recolhidos, aquando do processo de 

inscrição. 

 

Informações 
Adicionais 

1. É responsabilidade da REALSOCIAL a definição do cronograma e horário da formação, bem 

como a sua eventual alteração, sendo que tal será atempadamente divulgado aos formandos 

inscritos (máximo 48 horas); 

2. Nas situações em que a REALSOCIAL se veja obrigada a alterar os horários ou local de realização 

da formação e esta situação se verifique incompatível para o formando, a REALSOCIAL 

compromete-se a devolver a importância cobrada ou a aplicá-la em outra inscrição; 

3. A realização dos cursos encontra-se condicionada a um número mínimo de inscrições, pelo que 

a REALSOCIAL reserva-se no direito de cancelar ou adiar a realização das ações de formação, 

caso o número de participantes inscritos seja insuficiente. Neste caso, a REALSOCIAL irá 

proceder à devolução do valor já liquidado, sempre que os participantes não demonstrem 

interesse em aguardar pelo início do curso nas novas datas indicadas; 

4. Em caso de desistência do formando, comunicada até 15 dias antes da data de início do curso, 

por via escrita, será devolvido o total do valor liquidado. Caso a desistência ocorra entre o 14º 

e o 6º anterior ao início do curso, será devolvido 50% do valor liquidado. Caso a desistência 

ocorra nos 5 dias anteriores ao início do curso, não haverá lugar à devolução dos valores já 

liquidados até essa data. Esta condição é igualmente aplicada nos casos em que a inscrição do 

formando aconteça nos 14 dias anteriores ao início efetivo do curso. 

5. Para esclarecimentos adicionais contactar: +351 259 308 200// 916 750 528// 

info@realsocial.pt 

 

https://www.bertrand.pt/autor/filipa-matias-magalhaes/3443557
mailto:info@realsocial.pt

