
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Celebração de contratos de trabalho 

Cessação de contratos de trabalho 

Seguro de acidentes de trabalho 

Segurança, higiene e saúde no trabalho 

Inscrição dos trabalhadores na Segurança Social 

Quadro do pessoal 

Horário de trabalho 

Mapa de férias dos trabalhadores 

Registo dos trabalhadores 

Informação disponível aos trabalhadores: 

- Direitos e deveres dos trabalhadores em matéria de 

maternidade e paternidade 

- Direitos e deveres dos trabalhadores em matéria de 

igualdade e não discriminação 

- Existência de postos de trabalho permanentes que se 

encontrem disponíveis na empresa 

Autorizações: 

- Situações que exigem a autorização da ACT  

- Prazo e momentos para cumprimento da obrigação de 

pedido de autorização 

Notificações e apresentação de documentos: 

- Situações que exigem a apresentação de documentos 

- Prazos e momentos para cumprimento da obrigação de 

apresentação 

Afixações Obrigatórias 

C
O

N
F

E
R

Ê
N

C
IA

 

AS PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES 

LEGAIS DAS EMPRESAS 
 

 

  
 

 

 

Oeiras, 1 de Março, 9h30 – 13h00 

 

www.aerlis.pt 

 

Oeiras - Rua S. Salvador da Baía, Edifício  AERLIS, 2780 - 017 Oeiras   Tel.: +351 210 105 000   Fax: +351 210 105 001   E-Mail: aerlisoeiras@aerlis.pt  

Sintra – Av. Almirante Gago Coutinho CESN, Edifico 6,  2710 – 418 Sintra  Tel.: +351 219 242 454  Fax: +351 219 243 644  E-Mail: aerlisintra@aerlis.pt  

Carregado – Torre, 2580 – 512 Carregado  Tel.:+351 263 860 260  Fax: +351 263 860 269  E-Mail: aerliscarregado@aerlis.pt  

 

PROGRAMA ENQUADRAMENTO 
 

Nesta Conferência serão abordadas, designadamente, a 

celebração e a cessação de contratos de trabalho, a 

segurança, higiene e saúde no contexto laboral e os 

direitos e deveres dos trabalhadores em casos de 

maternidade ou paternidade, numa perspetiva prática e 

dinâmica, com o objetivo de aprofundar conhecimentos 

de forma a dominar a legislação para as empresas e as 

suas respetivas obrigações legais. 

 

 

 

 

INSCRIÇÃO 

ORADORA 

Fátima Cascais 

Licenciada em Direito pela Universidade Clássica de 

Lisboa. Exercício de Advocacia e Consultadoria Jurídica. 

Formadora em diversas áreas, designadamente do 

direito comercial e do direito civil, tendo ministrado 

várias ações de formação e seminários, designadamente 

para as Câmaras de Comércio e Indústria Luso-

Espanhola e Luso-Alemã, ANJE e NERA. 

Público em geral: 65 €  

Sócio da AERLIS ou de Entidade filiada: 40€ 

Isento de IVA ao abrigo do nº 15 do Artº 9º do CIVA  

   

 

 

 

 

Parceria:  
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