
 

 

 

 

 

  

Regime Jurídico das Férias, Feriados e Faltas  
 
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 férias, feriados e faltas. 
Conhecer as principais alterações e implicações face ao Código do Trabalho em matéria de 
imperatividade das faltas justificadas e dos seus efeitos nomeadamente na retribuição. 
Efetuar casos práticos em matéria de férias no ano de admissão, no ano de suspensão do contrato. 
  
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 das férias, feriados e faltas, conhecendo as 
principais regras ao nível da legislação, que poderão ser aplicáveis a qualquer relação laboral em regime 
de contrato individual de trabalho. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1 - Princípios fundamentais do direito a férias na estrutura do Código do Trabalho 
2 - Aquisição, vencimento e gozo (período) de férias 
3 - As férias no ano da contratação nos contratos sem termo e a termo 
4 - Marcação do período de férias, a alteração e ou interrupção e a cumulação de férias 
5 - As consequências nas férias em caso de suspensão e cessação do contrato de trabalho 
6 - As férias face ao regime de trabalhador-estudante 
7 - A violação do direito a férias 
8 - Noção e natureza das férias 
9 - Os efeitos das faltas justificadas e injustificadas 
10 - A fiscalização da doença motivando faltas justificadas e ou em caso de interrupção 
11 - Faltas por assistência à família 
12 - Tipos de feriados e respetivo regime legal 
 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 09 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação:  380 - Direito 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso:  01, 02 e 03 de Abril de 2014 
Horário:  3ª a 5ª feira – das 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 

 
€ 54,00 por participante inscrito através de empresa associada 
As empresas associadas que efetuarem três inscrições na mesma ação de formação, a partir da 3ª 
inscrição será plicado um desconto de 20% 
 
€ 120,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de Formandos: 20 
 
Data limite de inscrição: 27 de Março de 2014 

 
Observação 

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

 
 


