WeCreate_Training
A RELAÇÃO LABORAL À LUZ DAS RECENTES
ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO TRABALHO
Em Parceria com:

Em parceria, a WeCreateYou e a PLMJ - Sociedade de Advogados, RL - A.M.Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e 3. Retribuição e outras prestações patrimoniais
Associados, preparam para si, com uma equipa de especialistas

A) Princípios gerais;

ao seu dispor, uma acção onde os casos práticos e a interacção

B) Modalidades, cálculo e descontos legais;

irão imperar!

C) Compensação pela cessação do contrato de trabalho

Participe na acção integral ou seleccione o(s) módulo(s):
1. Novo enquadramento legal e constituição da relação de
trabalho
A) Novo enquadramento legal e breve referência às principais alterações introduzidas ao Código do Trabalho
B) Dever de informação e outras obrigações do empregador
no momento da contratação;
C) Principais modalidades de contrato de trabalho:
- Contrato a termo e regime da renovação extraordinária;
- Trabalho a tempo parcial;
- Comissão de Serviço (potencialidades);
- Trabalho temporário;
D) Período experimental.
2. Duração e organização dos tempos de trabalho:

(recentes alterações);
D) Casos práticos.
4. Cessação do contrato de trabalho:
A) Caducidade;
B) Revogação (por acordo);
C) Despedimento por iniciativa do empregador:
- Despedimento com justa causa;
- Despedimento coletivo;
- Despedimento por extinção do posto de trabalho
(recentes alterações);
- Despedimento por inadaptação (novo regime);
- Ilicitude e consequências;
D) Despedimento por iniciativa do trabalhador:
- Resolução com justa causa;
- Denúncia.

A) Horário de trabalho – adaptabilidade, banco de horas Duração: 14 Horas, divididas em módulos de 3h30
(novidade) e horários concentrados;
B) Isenção de horário de trabalho;
C) Trabalho por turnos;
D) Trabalho noturno;

Quando: 29 e 30 de Outubro de 2012
Onde: Instalações da WeCreateYou
Saiba mais e inscreva-se em www.wecreateyou.biz

E) Trabalho suplementar (recentes alterações);
F) Descanso semanal;
G) Feriados, férias e faltas.

geral@wecreateyou.biz | 936035617/8
Investimento e Infra-estrutura: 299€ acção integral |
85€ cada módulo - Inclui documentação, Certificado e
Coffee-Break. Desconto a partir da segunda inscrição!
Isenção de IVA ao abrigo do artigo 9º do CIVA.
Encerramento: Porto d’honra com networking
Parque de estacionamento gratuito, Sala climatizada,
Bar de apoio, Máquinas de Vending

PLMJ e Equipa de Formadores
PLMJ é a Sociedade de Advogados Líder em Portugal. Referência da Advocacia em Portugal e a nível internacional, PLMJ
destaca-se pela dedicação aos seus Clientes, dinamismo, capacidade de inovação e qualidade dos seus serviços. PLMJ é um
escritório full-service, de elevada especialização, focado em acrescentar valor às actividades dos Clientes. Uma Sociedade com
elevados padrões éticos, coesa, solidária e competitiva, orientada para a prestação de serviços jurídicos de excelência.
Plenamente integrado com os demais escritórios de PLMJ em Portugal (Lisboa, Porto e Faro) e no estrangeiro (em particular,
Luanda, Maputo e Beijing), o Escritório do Porto está capacitado para prestar serviços jurídicos aos seus Clientes em todas as
vertentes da respectiva atividade, incluindo nomeadamente nas áreas de Societário, Contratos Comerciais, Investimento
Estrangeiro, Laboral, Administrativo e Contratação Pública, Imobiliário, Urbanismo, Ambiente, Construção e Turismo,
Transportes, Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Contencioso Judicial e Arbitral (Comercial, Civil, Laboral e
Administrativo), entre outras.
A Área de Prática do Direito do Trabalho é constituída por uma das maiores Equipas de Advogados a actuar na área de Direito
do Trabalho em Portugal, os quais, pelas suas qualificações técnicas, formação, experiência e ligações à magistratura,
respondem a todos os diferentes tipos de necessidades dos Clientes, nela se integrando um sólido team, sediado no Porto e do
qual fazem parte, entre outros, os advogados formadores responsáveis pela presente acção de formação:
MANUEL CAVALEIRO BRANDÃO (Sócio)
manuel.cavaleirobrandao@plmj.pt
Tem como principais áreas de actuação as áreas de Arbitragem, Corporate / M&A e Trabalho.
Foi Assessor de vários Ministros do Trabalho (Eusébio Marques de Carvalho; Luís Morales; Nascimento Rodrigues; Silva
Peneda; Ferro Rodrigues; Paulo Pedroso e Vieira da Silva) no trabalho de renovação e reforma da Legislação do Trabalho. Foi
membro da Comissão de Análise e Sistematização do Código do Trabalho (2000 – 2002) e da Comissão do Livro Branco para as
Relações Laborais (2006 – 2007), ambas no âmbito do Ministério do Trabalho. Foi membro da Comissão Parlamentar do
Trabalho, enquanto deputado à Assembleia da República, entre 1980 e 1987. Foi membro do Comité Económico e Social
Europeu entre 1990 e 2012, tendo sido Presidente do Grupo dos Empregadores durante três mandatos. Integra a lista de
Árbitros do Conselho Económico e Social. Tem-se dedicado à negociação de convenções colectivas de trabalho (Contratos
Colectivos sectoriais e Acordos de Empresa) e tem assessorado juridicamente pequenas, médias e grandes empresas, incluindo
várias Associações Empresariais e a Direcção da Confederação da Indústria Portuguesa. Tem exercido funções docentes nas
pós-graduações de Direito do Trabalho na Universidade Católica (Porto), na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e
na Universidade Lusíada. Tem sido orador convidado em inúmeras conferências, congressos e seminários em matéria de
Direito do Trabalho. Tem escritos e publicados diversos artigos no âmbito do Direito do Trabalho.
JOSÉ RICARDO GONÇALVES (Sócio)
josericardo.goncalves@plmj.pt
Tem como principais áreas de actuação as áreas de Contencioso, Desporto, Direito Penal & Contraordenacional, Trabalho,
Protecção de Dados e Saúde e Ciências da Vida.
Pós-graduado em Estudos Europeus, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto, frequentou também a pósgraduação em Direito da Farmácia e do Medicamento, no Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito de Coimbra.
Assessora juridicamente pequenas, médias e grandes empresas e tem sido orador em seminários e acções de formação,
designadamente na área do Direito do Trabalho.
MARTA SILVA (Associado Sénior)
marta.silva@plmj.pt
Tem como principal área de actuação as áreas de Trabalho e Industria Farmacêutica.
Pós-graduada em Direito do Trabalho, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto, frequentou também a pósgraduação em Direito da Medicina, na mesma Faculdade. Assessora juridicamente pequenas, médias e grandes empresas e
tem sido oradora em seminários e acções de formação na área do Direito do Trabalho.
MARIA CAVALEIRO BRANDÃO (Associado Sénior)
maria.cavaleirobrandao@plmj.pt
Tem como principais áreas de actuação as áreas de Contencioso, Recuperação de Crédito e Trabalho.
Frequentou as pós-graduações em Direito da Edificação e da Construção e em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho,
ambas pela Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto. Foi formadora de Prática Processual Civil II (Executivo) no
Centro de Formação do Porto da Ordem dos Advogados e tem sido oradora em seminários e acções de formação,
designadamente na área de Direito do Trabalho. Assessora juridicamente pequenas, médias e grandes empresas.
PEDRO FERREIRA DE SOUSA (Associado)
pedro.ferreiradesousa@plmj.pt
Tem como principais áreas de actuação as áreas de Contencioso e Trabalho.
Frequentou a pós-graduação em Direito da Comunicação na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Assessora
juridicamente pequenas médias e grandes empresas.

