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No quotidiano das relações laborais, o exercício do poder disciplinar constitui um 
mecanismo que poderá ser utilizado pelas entidades empregadoras, pelo que 
importa caracterizar o seu funcionamento e conhecer os procedimentos práticos 
que lhe estão subjacentes. 

 
 

Duração 

4 horas 
05 abril 2017 – 09h00 às 13h00 
Braga (AIMinho | Av. Dr. Francisco Pires Gonçalves, nº 45, Ap. 99 - 4711-
954 Braga) 

 

Destinatários 

 Gestores e Diretores de Empresas; 
 Responsáveis, Técnicos e decisores na área de Recursos Humanos; 
 Juristas e Contabilistas Certificados. 

 

Metodologia 

 Método expositivo e ativo 

 

Formador(a) 
 
 

 
 

 

Dr. João Soares Almeida 
 Associado sénior do departamento laboral e 

segurança social da Garrigues Portugal 
 Licenciado em Direito pela Universidade 

Católica Portuguesa 
 Pós-Graduado em Direito do Trabalho e do 

Processo do Trabalho pela Universidade 
Católica Portuguesa, tendo adicionalmente 
concluído a fase curricular do curso de 
Mestrado em Direito do Trabalho e Segurança 
Social da Universidade Católica Portuguesa 

 Docente convidado no curso de Pós-Graduação 
em Direito do Trabalho e Segurança Social da 
Universidade Católica Portuguesa 
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 Formador em diversos cursos e seminários 
relativos a Direito do Trabalho 

 Orador convidado nas Sessões de Conversas 
Informais da Autoridade para as Condições do 
Trabalho, destinadas a Inspetores do Trabalho 

 Autor de artigos em Direito do Trabalho 

 

Objetivo 

 Este workshop permitirá aos participantes adquirir conhecimentos 
sobre as regras relativas ao procedimento disciplinar: quando e como 
atuar e consequências da atuação. 

 

Conteúdos programáticos 

 Poder disciplinar: 
 Fonte 
 Prazos de caducidade e prescrição 
 Elenco de sanções disciplinares 
 Sanções abusivas 
 Categorias de trabalhadores com proteção acrescida 
 Registo de sanções disciplinares 

 Procedimento disciplinar: 
 Inquérito prévio, suspensão preventiva e nota de culpa 
 Consulta processo disciplinar e resposta à nota de culpa 
 Instrução 
 Intervenção das Estruturas de Representação Coletiva dos 

Trabalhadores 
 Critérios de decisão 
 Decisão e sua aplicação 

 Aspetos particulares do despedimento por justa causa disciplinar: 
 Elenco de situações que constituem justa causa disciplinar 
 Cuidados especiais a ter no procedimento disciplinar 
 Despedimento lícito e ilícito e suas consequências 
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Ficha de inscrição 

Participante: 

Nome do participante:  
     

Função:   Telefone:  
     

Habilitações Literárias:   NIF:  
     

Morada:   Código postal:  
 

Empresa: 

Nome da empresa:  
     

Morada:   Código postal:  
     

E-mail:   Telefone:  
     

NIPC:   Nº associado:  
 

Valor de inscrição por participante: A facturar a: 

Associado: 45€   Empresa:   
 

Não associado: 60€   Participante:   

 

Condições gerais de participação: 

A inscrição pressupõe o conhecimento e aceitação 
das condições de participação: 

1. Inscrições: As pré inscrições devem ser 
efetuadas até 5 dias antes da data de início da 
ação de formação. 
Caso tenha dificuldades na inscrição online, 
poderá enviar para formacao@aiminho.pt ou 
contactar telefonicamente para 253202500. 
O número de participantes é limitado, sendo as 
inscrições consideradas por ordem de chegada. 
As inscrições são confirmadas por e-mail, pela 
AIMinho até 2 dias úteis antes do início da ação. 

2. Pagamento: Até 3 dias úteis antes da data de 
início do curso, por cheque ou transferência 
bancária para PT50.0036.0038.99100523729.60 
e envio do comprovativo do pagamento para o   

email formacao@aiminho.pt mencionando o 
curso e o nome do(s) participante(s). 
Os valores apresentados estão isentos de IVA, 
ao abrigo do Art.º 9º do CIVA.  

3. Cancelamentos: 
Pelos participantes, exclusivamente por escrito, 
para formacao@aiminho.pt. 
Até 5 dias úteis antes do início da ação – 
Reembolso de 50% do valor da inscrição; 
Até 3 dias úteis antes do início da ação – Não há 
lugar a reembolso. 
Pela AIMinho: O participante opta por receber o 
valor ou reservar a sua inscrição para uma 
futura ação. 

4. Comprovativo de Participação: É atribuído 
certificado de participação ou de formação de 
acordo com a assiduidade. 

 

Os dados pessoais constantes nesta ficha de inscrição serão tratados de forma confidencial, sendo 
registados na base de dados da AIMinho para posterior utilização na gestão da relação com o utilizador, 
informação, formação e/ou envio de informação técnica, operacional e comercial acerca de produtos e 
serviços disponibilizados pela AIMinho. 
Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito a sua 
actualização, correcção ou eliminação. Caso não pretenda ser posteriormente contactado pela AIMinho, 
deverá ser assinalado aqui:  


