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Programa 
 

ALTERAÇÕES AO  
 

CÓDIGO CONTRIBUTIVO  e CÓDIGO DO TRABALHO  
 
 

(1º MÓDULO) 
 
 

Monitor: 
DR. ALBANO SANTOS 

( Advogado, Formador, Consultor de Empresas e da APECA )  
 

8,00 /  9,30 horas-  Recepção dos participantes e entrega da documentação. 
12,30 /  14,00 horas - Intervalo para almoço 

18,00 horas - Encerramento da sessão 

 

 
 

ALTERAÇÕES AO CÓDIGO CONTRIBUTIVO 
 
 
 
1. Caixa postal electrónica 

• Empregadores sujeitos e dispensados desta obrigação 
2. Comunicação da admissão de trabalhadores 
3. Declaração de remunerações 
4. Base de incidência contributiva 

• Regime geral 
• Conceito de regularidade 
• Regime dos MOE 

� Sociedades de profissionais 
� Base de incidência 

• Trabalhadores que exercem funções sindicais 
• Regime de acumulação 

5. Regime dos independentes 
• Trabalhadores abrangidos pelo regime 

� Transparência fiscal 
• Trabalhadores excluídos do regime 
• Entidades contratantes 
• Enquadramento. Produção de efeitos 
• Obrigação contributiva 
• Declaração anual de actividade 
• Isenção da obrigação contributiva 
• Rendimento relevante. Sua determinação 
• Fixação da base de incidência 
• Escolha da base de incidência 
• Base de incidência em situações especiais 

� Antecipação dos efeitos do enquadramento 
� Reinício de actividade 

6. Pagamento de contribuições prescritas 
• Sua admissibilidade 
• Base de incidência 

7. Reembolso de quotizações 
• Sua admissibilidade 
• Requerimento e prazo 

8. Debate 
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ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO TRABALHO 
 

 
 
1. Valor das compensações pela cessação dos contratos de trabalho 

• Sucessão de regimes. Regime transitório 
2. Contratos a termo 

• Fundamentos e requisitos da contratação 
• Renovação extraordinária  
• Compensação pela caducidade 

� Novas regras de cálculo 
� Contratos anteriores a 01/11/2011. Regime transitório 
� Período até 31/10/2012, desta data até 30/09/2013 e posterior 

• Cessação antecipada do contrato. Indemnização 
• Exemplos práticos 

3. Organização dos tempos de trabalho 
• Simplificação de obrigações  

���� Mapa do horário de trabalho 
���� Isenção de horário de trabalho 

4. Retribuição 
• Trabalho suplementar  

� Descanso compensatório 
• Subsídio de férias e de Natal 

5. Férias 
• Período anual de férias. Contratos a termo e sem termo 

� Exemplos práticos 
• Contabilização dos dias de férias 
• Encerramento para férias. Pontes 

6. Faltas injustificadas coladas a dia de descanso ou feriado. Efeitos 
7. Despedimentos 

• Despedimento colectivo, extinção do posto de trabalho e inadaptação superveniente 
� Procedimentos a adoptar 
� Critérios de selecção dos trabalhadores a despedir 

8. Compensação pela cessação do contrato de trabalho 
• Contratos por tempo indeterminado 

� Contratos anteriores a 01/11/2011. Regime transitório  
� Período até 31/10/2012 
� Período de 01/11/2012 até 30/09/2013 e posterior 

� Contratos celebrados a partir de 01/11/2012 
� Regime transitório 

� Contratos celebrados a partir de 01/10/2013 
� Exemplos práticos 

9. Despedimento sem justa causa 
• Processo disciplinar 
• Indemnização 

10. Fundo de compensação do trabalho, mecanismo equivalente e fundo de garantia de compensação 
do trabalho  

11. Debate 
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