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                             CENTRO DE ESTUDOS DANTAS RODRIGUES  

 

Nos dias de hoje o mundo empresarial lida com uma atividade ativa, diversificada e em plena evolução. Ativa no sentido 
em que tem uma participação efetiva e expressiva na sociedade e na economia. Diversificada dada a transversalidade de 
áreas em que se move e de riscos com que se confronta. Em plena evolução porque acompanha permanentemente o 
desenvolvimento da sociedade e do perfil dos consumidores. 

Uma adequada gestão dos operadores envolvidos nas suas atividades acomoda e pondera necessariamente estas 
circunstâncias no desenvolvimento das competências dos respetivos profissionais. 

Em conformidade, a oferta de formação do CEDR- Centro de Estudos Dantas Rodrigues não pode deixar de acompanhar 
igualmente esta preocupação, no que beneficia muito da sua proximidade com as áreas  técnicas da própria DR&A – 
Dantas Rodrigues & Associados, onde todo este contexto das atividades dos seus clientes e parceiros é seguido a par e 
passo. 

Sem descurar as competências técnicas de base, o presente Plano de Formação procura, pois, incorporar ou reforçar na 
oferta programas dirigidos a novas áreas, novos riscos e novas exigências. 

De um modo geral, e a título de exemplo, podem enquadrar-se neste propósito ações relacionadas com novos desafios 
para o envelhecimento e a poupança, com arrendamento urbano, com o contencioso tributário, com profissões jurídicas, 
com a função diplomática e protocolo, com as recentes exigências de compliance e proteção de dados. 

Desta forma, procura o CEDR cumprir aquilo que são os seus objetivos fundamentais, servir o desenvolvimento e 
evolução, por via da promoção das competências profissionais dos recursos humanos que nela participam.  A sua oferta 
formativa desenvolvida tem assim o propósito de responder às necessidades de formação dos seus clientes e parceiros 
e, paralelamente, contribuir para o respetivo crescimento e modernização, através do desenvolvimento das 
competências dos seus colaboradores. 

As ações de formação deste Plano estão segmentadas em grandes categorias: os cursos estão estruturados, regra geral, 
em módulos independentes e de curta duração e procuram abranger exaustivamente os vários temas e proporcionar 
níveis de formação diversos, desde a formação mais básica de enquadramento [iniciais] até ao ensinamento das matérias 
mais complexas [avançados] e de maior especificidade técnica [especialização].  

Os cursos de formação, bem como os seus objetivos, destinatários, data previsível de realização, duração e custos de 
inscrição que são divulgados neste Plano de Formação, podem ser objeto de ajustamento, estando toda a informação 
atualizada disponível no site do CEDR:  https://cedr.pt . 

Serão igualmente promovidas diversas ações de divulgação com cerca de um mês de antecedência sobre o início de cada 
curso. As inscrições são efetuadas através do preenchimento do formulário de inscrição disponibilizado no site e 
decorrem, geralmente, até dois dias úteis antes da data de início de cada curso. 

De um modo geral, os cursos que a seguir se apresentam podem igualmente ser promovidos numa lógica de formação 
intraempresa, com a possibilidade de se adaptar o conteúdo do curso às necessidades específ icas desta, podendo estas 
ações decorrer nas instalações do CEDR ou nas da própria empresa reduzindo o tempo que os colaboradores passam fora 
da organização.  

 
Para mais informações poderá contactar o CEDR. 
 
Joaquim Dantas Rodrigues 
 
 
 

https://cedr.pt


 

 
 

/ ÍNDICE GERAL 
 

 

AÇÕES /2021  

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Pág. 

ARRENDAMENTO URBANO             3 

COMPLIANCE OFFICER             4 

CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO             5 

DIREITO DOS SENIORES             6 

DIREITOS DA PARENTALIDADE             7 

EMPREGO PÚBLICO             8 

INTRODUÇÃO ÀS PROFISSÕES JURÍDICAS E PARAJURÍDICAS             9 

FUNÇÃO DIPLOMATICA             10 

PROTOCOLO             11 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



/programas   
 
 

 

 

64 
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ARRENDAMENTO URBANO 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  BREVE DESCRIÇÃO   
 

Introdução 

 

Desenvolvimento  

 

Modulo I – A celebração do contrato de arrendamento 

 

Modulo II – A cessação do contrato de arrendamento  

 

Modulo III – Regimes transitórios do contrato de arrendamento 

 

Módulo IV- Despejo e meios processuais avulsos 

 

Conclusão  

Período para questões e dúvidas. 
 

 

  

Aspetos gerais sobre o arrendamento urbano à 
luz do regime atualmente em vigor. 
 
Assessor científico 
 
Professor Especialista Manuel Conchinha 

OBJETIVOS  DESTINATÁRIOS 
 

A formação visa proporcionar uma aprendizagem especializada nas matérias 
relacionadas com o arrendamento urbano, na sua configuração atual, face à existência 
de numerosa legislação avulsa e face à confluência de diversos regimes de índole 
substantiva, transitória e processual, o que levanta fundadas dúvidas sobre a atual 
configuração, e que carece de soluções legislativas vigentes no respeitante a um 
contrato de uso corrente no mercado imobiliário. 
 

  
A formação é dirigida aos estudantes a 
profissionais que trabalhem, direta ou 
indiretamente, com o arrendamento urbano, 
nomeadamente juízes, advogados, solicitadores, 
técnicos oficiais de contas, revisores oficiais de 
contas, administradores de condomínio, 
proprietários de prédios urbanos, avaliadores 
imobiliários, vendedores e angariadores de 
imobiliário, gestores de alojamento local, 
gestores de sociedades imobiliárias, diretores e 
técnicos de agências de mediação imobiliária, e 
aos demais interessados em obter formação ou 
proceder a uma atualização nestas temáticas 
 

CARGA HORÁRIA  FORMADORES 

 
16 horas  
4 módulos 

  
Frederico Assunção 
Valter Monteiro 
 

HORÁRIO  PREÇO 

 

09.00h às 13.00h 

 

  
 
320 euros 
 

LOCAL E DATAS   

 

online, novembro 2021-  ínicio 1ª quinzena 
  

  MAIS INFORMAÇÕES 

 
 

 

mailto:academia@apseguradores.pt?subject=O%20REGIME%20JURIDICO%20DO%20CONTRATO%20DE%20SEGURO%20-%20ELABORAR%20UM%20CONTRATO


/programas   
 
 

 

 

65 

CENTRO DE ESTUDOS Dantas Rodrigues/ PLANO DE FORMAÇÃO 2021  

COMPLIANCE OFFICER 
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  BREVE DESCRIÇÃO   
 

Introdução  
 
Desenvolvimento 
 
Módulo I – Compliance  
 
Módulo II – Compliance Officer 
 
Módulo III - Controlo documental  

 
Módulo IV – Órgão de ético de conduta  
 
Módulo V – Os orgãos de compliance  
 
Módulo VI - A responsabilidade 

 
Módulo VII – A investigação e o processo disciplinar  
 
Módulo VIII - A investigação e o processo disciplinar 

 
Módulo IX– Branqueamento de capitais  

 
Conclusão  
Período para questões e dúvidas. 
 

  
Conceitos gerais sobre compliance. 
 
Assessor científico 
 
Professor Especialista Dantas Rodrigues 

 OBJETIVOS  DESTINATÁRIOS 

 
A formação visa proporcionar uma formação especializada nas matérias relacionadas com o 
compliance. A estruturação de um departamento de compliance, na implantação de práticas de 
controlo e gestão de riscos, na elaboração de um modelo de Código Ético de Conduta, na 
aquisição de métodos internos de investigação e denúncia de irregularidades na empresa e  
adoção de medidas protetivas. Na definição e enquadramento legal dos ilícitos penais de 
corrupção e branqueamento de capitais e financiamento de atividades terroristas e nas 
consequências para a empresa, para os membros da administração e da fiscalização destas 
práticas ilícitas. 

 

 
A formação é dirigida a advogados, solicitadores, 
estagiários, auditores, revisores, técnicos da 
Autoridade Tributária Aduaneira, direções de 
supervisão financeira, supervisores e responsáveis 
financeiros, direções de supervisão de gestão de 
ativos financeiros, gestores de ativos financeiros, 
técnicos oficiais de contas, departamentos de 
avaliação de risco e transações, responsáveis de 
prevenção de branqueamento de capitais, 
responsáveis de supervisão bancária, diretores de 
auditoria interna, assessores jurídicos, financeiros e 
contabilísticos, diretores, responsáveis, técnicos e 
analistas tributários, diretores, sub-diretores e técnicos 
da Autoridade Tributária Aduaneira, responsáveis de 
compliance, jornalistas, gestores e administradores de 
empresas, agentes de segurança e vigilância, técnicos 
superiores das autarquias locais, e aos demais 
interessados em obter formação ou proceder a uma 
atualização nestas temáticas. 

 

 CARGA HORÁRIA  FORMADORES 
 
36 horas 
9 modulos 
 

      
Maria João Escudeiro 
Paula Rodrigues 
Carla Caixinha 

 HORÁRIO  PREÇO 
09.00h – 13h 

 
 

 600 euros 
 
 

 LOCAL E DATAS   
online, setembro 2021 - 1ª quinzena  MAIS INFORMAÇÕES  

mailto:academia@apseguradores.pt?subject=CICLO%20DE%20FORMAÇÃO%20|%20SEGUROS%20DE%20SAÚDE
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CENTRO DE ESTUDOS Dantas Rodrigues/ PLANO DE FORMAÇÃO 2021  

CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  BREVE DESCRIÇÃO   
 
Introdução 
 
Desenvolvimento  
 
Módulo I – A relação jurídica tributária  
 
Módulo II – Os procedimentos tributários 
 
Módulo III – Os meios impugnatórios de natureza judicial 
 
Módulo IV - Processo de execução fiscal 
 
Módulo V – Os crimes fiscais 
 
 
Conclusão  
Período para questões e dúvidas  
 

  
 
Aspetos gerais da legislação tributária 
 

 
Assessor científico 
 
Professora Doutora Clotilde Celorico Palma 
 

 OBJETIVOS  DESTINATÁRIOS 

 
A formação visa proporcionar uma aprendizagem especializada nas matérias 
relacionadas com o contencioso tributário, conhecendo as especificidades da relação 
jurídico-tributária e o respetivo procedimento de inspeção tributária, os meios 
impugnatórios, a execução fiscal e os crimes fiscais. 

 

  
A formação é dirigida a estudantes, advogados, 
magistrados, solicitadores, estagiários, auditores, 
revisores, técnicos oficiais de contas, direções de 
supervisão financeira, supervisores e 
responsáveis financeiros, direções de supervisão 
de gestão de ativos financeiros, gestores de 
ativos financeiros, técnicos oficiais de contas, 
departamentos de avaliação de risco e 
transações, responsáveis de prevenção de 
branqueamento de capitais, responsáveis de 
supervisão bancária, diretores de auditoria 
interna, assessores jurídicos, financeiros e 
contabilísticos, diretores, responsáveis, técnicos 
e analistas tributários, diretores, subdirectores e 
técnicos da Autoridade Tributária Aduaneira, 
gestores e administradores de empresas, 
agentes de segurança e vigilância, agentes da 
polícia criminal, agentes de polícia equiparados, 
e aos demais interessados em obter formação ou 
proceder a uma atualização nestas temáticas. 
 

 CARGA HORÁRIA  FORMADORES 
 
24 horas 
5 módulos 
 

  
Valter Monteiro 
Paula Rodrigues 

 HORÁRIO  PREÇO 

09.00h às 13.00h   
420 euros 

 LOCAL E DATAS   
 
online, dezembro 2021 – início 1ª quinzena 

 MAIS INFORMAÇÕES 

 
                    Programa detalhado mais à frente 

 

mailto:academia@apseguradores.pt?subject=Curso%20Curso%20REGIME%20JURIDICO%20DA%20ATIVIDADE%20SEGURADORA
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CENTRO DE ESTUDOS Dantas Rodrigues/ PLANO DE FORMAÇÃO 2021  

DIREITO DOS SENIORES 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  BREVE DESCRIÇÃO   
 
Introdução 
. 
 
Desenvolvimento  
 
Módulo I – O envelhecimento e a dependência:  
 
Módulo II – O cuidador informal 
 
Módulo III – A capacidade jurídica 
 
Módulo IV – A incapacidade jurídica 
 
Módulo V –Os alimentos e a partilha em vida 
 
Módulo VI – O usufruto e a partilha em vida 
 
Módulo VII – Atuação médica e o consentimento 
 
Módulo VIII – O internamento compulsivo e os cuidados em fim de vida 
 
Módulo IX – O sistema providencial da segurança social 
 
Conclusão  
Período para questões e dúvidas  
 
 

  
 
Aspetos gerais sobre os regimes jurídicos 
aplicáveis ao Sénior: o envelhecimento; a 
população sénior em Portugal; os fatores de 
risco; o Sénior como sujeito de Direito 
 
 
Assessor científico 
 
Professor Especialista Dantas Rodrigues 
 

 OBJETIVOS  DESTINATÁRIOS 

 
A formação visa proporcionar uma formação especializada nas matérias relacionadas 
com o direito dos seniores. Os regimes jurídicos aplicáveis ao sénior, partilha de bens, 
arrendamento, usufruto, as incapacidades, meios de as suprir, direitos e deveres dos 
cuidadores informais da tutela, da curadoria, os cuidados paliativos, o direito a 
organizar a própria morte, apoios do sistema de segurança social, cuidados médicos 
em fim de vida. 

 

  
A formação é dirigida a estudantes e a 
profissionais que trabalhem ou pretendam vir a 
trabalhar, direta ou indiretamente, com idosos, 
profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, 
psicólogos, fisioterapeutas, cuidadores, 
auxiliares técnicos, técnicos da Segurança 
Social, funcionários de estabelecimentos ou 
instituições públicas e privadas que prestam 
serviços de apoio social ao idoso, e aos demais 
interessados em obter formação ou proceder a 
uma atualização nestas temáticas. 
 

 CARGA HORÁRIA  FORMADORES 
 
36 horas 
9 módulos 
 

  
Maria João Escudeiro 
Manuel Conchinha 
Ana Sepúlveda 

 HORÁRIO  PREÇO 

09.00h às 13.00h 

 

  
582 euros 

 LOCAL E DATAS   
 
online, outubro 2021 – início 1ª quinzena 

  

  
Programa detalhado mais à frente  
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CENTRO DE ESTUDOS Dantas Rodrigues/ PLANO DE FORMAÇÃO 2021  

DIREITO DA PARENTALIDADE 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  BREVE DESCRIÇÃO   
 
Introdução 
. 
 
Desenvolvimento  
 
Módulo I – A Licença Parental 
 
Módulo II – A Assistência   
 
Módulo III – A Proteção Social 
 
Módulo IV – O Subsídio Social de Proteção Social 
 
 
Conclusão  
Período para questões e dúvidas  
 
 

  
 
Aspetos gerais relacionados com a proteção da 
maternidade, da paternidade e da família na 
Constituição da República Portuguesa e no 
Direito da União Europeia. O contexto normativo 
aplicável a todos os trabalhadores com contrato 
trabalho, independentemente da natureza 
pública ou privada. 
 
 
 
Assessor científico 
 
Professora Doutora Maria João Escudeiro 
 

 OBJETIVOS  DESTINATÁRIOS 

 
A formação possibilita aquisição de competências pessoais e conhecimentos jurídicos 
que servirão para melhorar o desempenho dos participantes na prestação de 
informação aos utentes dos serviços e acompanhamento das formalidades inerentes 
ao regime de parentalidade e de atribuição dos respetivos subsídios, em consonância 
com as alterações legislativas em vigor 

  
A formação é dirigida, nomeadamente a 
solicitadores, técnicos oficiais de contas, 
revisores oficiais de contas, gestores de recursos 
humanos, diretores, assistentes de direção, 
chefes de departamento, chefes de serviço, 
assessores, supervisores, secretários da 
administração, técnicos administrativos, técnicos 
da administração escolar, técnicos superiores, 
técnicos especialistas tesoureiros, secretários e,  
aos demais interessados em obter formação ou 
proceder a uma atualização nestas temáticas. 
 

 CARGA HORÁRIA  FORMADOR 
 
14horas 
4 módulos 
 

  
Frederico Assunção 

 HORÁRIO  PREÇO 

09.00h às 13.00h 

 

  
268 euros 

 LOCAL E DATAS   
 
online, outubro 2021 – início 1ª quinzena 

  

  Programa detalhado mais à frente 
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CENTRO DE ESTUDOS Dantas Rodrigues/ PLANO DE FORMAÇÃO 2021  

EMPREGO PÚBLICO 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  BREVE DESCRIÇÃO   
 
Introdução 
. 
 
Desenvolvimento  
 
Módulo I – O Trabalhador Público:  
 
Módulo II – O Empregador Público 
 
Módulo III – A Remuneração e o Horário de Trabalho 
 
Módulo IV – Férias, Faltas e Licenças 
 
Módulo V – A Mobilidade do Contrato de Trabalho 
 
Módulo VI –  A Extinção do vínculo de emprego Público 
 
 
Conclusão  
Período para questões e dúvidas  
 
 

  
 
Visão geral sobre a organização da função 
pública, o conceito de emprego na Administração 
Pública e o posto de trabalho. 
 
 
 
Assessor científico 
 
Professor Especialista Manuel Conchinha 
 

 OBJETIVOS  DESTINATÁRIOS 

 
A formação possibilita aquisição de competências pessoais e conhecimentos jurídicos 
que servirão para melhorar o desempenho dos participantes na prestação de 
informação aos utentes dos serviços e acompanhamento das formalidades inerentes 
ao regime da relação jurídica de emprego público, em consonância com as alterações 
legislativas em vigor. 

 

  
A formação é dirigida, nomeadamente a juízes, 
advogados, solicitadores, técnicos oficiais de 
contas, revisores oficiais de contas, auditores,  
gestores de recursos humanos, diretores, 
assistentes de direção, chefes de departamento, 
chefes de serviço, assessores, supervisores, 
secretários da administração, técnicos 
administrativos, técnicos da administração 
escolar, técnicos superiores, técnicos 
especialistas tesoureiros, secretários e,  aos 
demais interessados em obter formação ou 
proceder a uma atualização nestas temáticas. 
 

 CARGA HORÁRIA  FORMADORES 
 
20 horas 
6 módulos 
 

  
Valter Monteiro 
Paula rodrigues 
Frederico assunção 
 

 HORÁRIO  PREÇO 

09.00h às 13.00h 

 

  
350 euros 

 LOCAL E DATAS   
 
online, novembro 2021 – início 1ª quinzena 

  

  Programa detalhado mais à frente 
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CENTRO DE ESTUDOS Dantas Rodrigues/ PLANO DE FORMAÇÃO 2021  

ASPETOS PRÁTICOS 
INTRODUÇÃO ÀS PROFISSÕES JURÍDICAS E PARAJURIDICAS 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  BREVE DESCRIÇÃO   
 

Introdução 

 

Desenvolvimento  

 

Modulo I - O Direito e a Justiça 

 

Modulo II – As Instituições do Direito e de realização da Justiça  

 

Modulo III – As profissões jurídicas 

 

Módulo IV- As profissões parajurídicas 

 

 Módulo V – As principais obrigações legais  

 

Módulo VI – Uma audiência de julgamento 

 

Conclusão  

Período para questões e dúvidas. 
 

 

  

Aspetos gerais sobre a função dos órgãos de 
soberania 
 
Assessor científico 
 
Professora Doutora Maria João Escudeiro 
 

OBJETIVOS  DESTINATÁRIOS 
 

A formação visa proporcionar uma aprendizagem especializada nas matérias 
relacionadas com as profissões jurídicas e parajurídicas, conhecer o acesso a essas 
profissões, a organização do Estado e do Direito. Visa também o entendimento do 
modo de funcionamento das autoridades judiciais e judiciárias e o conhecimento do 
processo judicial, com a respetiva aprendizagem de defesa de uma causa e sua 
participação, como atores, numa audiência de julgamento, a fim de alcançarem uma 
melhor compreensão do papel dos diferentes intervenientes processuais. 

 

  
A formação é dirigida a estudantes do ensino 
secundário (10º, 11º ou 12º anos), pré-
universitários, que ponderem uma escolha 
profissional na área das profissões jurídicas e 
parajurídicas, e aos demais interessados em 
obter formação ou proceder a uma atualização 
nestas temáticas. 
 
 

CARGA HORÁRIA  FORMADORES 

 
24 horas  
6 módulos 

  
Manuel Conchinha 
Frederico Assunção 
Isabel Botelho 
 

HORÁRIO  PREÇO 

 

09.00h às 13.00h 

 

  
 
 420 euros 
 

LOCAL E DATAS   

 

0nline, agosto 2021-  ínicio 2ª quinzena 
  

  Programa detalhado mais à frente 
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CENTRO DE ESTUDOS Dantas Rodrigues/ PLANO DE FORMAÇÃO 2021  

 

A FUNÇÃO DIPLOMÁTICA 
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  BREVE DESCRIÇÃO   

 
Introdução 

. 
 

Desenvolvimento  

 
Módulo I – A história da diplomacia  
 
Módulo II – O direito internacional 
 
Módulo III – Modelos da diplomacia 
 
Módulo IV – Os instrumentos da função diplomática 
 
Módulo V –Os elementos da atividade diplomática 
 
Módulo VI – O estatuto diplomático 

 
Conclusão  
Período para questões e dúvidas  

 
 

  
 

O Estado e a diplomacia, enquadramento jurídico 

 
     
    Assessor científico 
 
    Professor  Doutor António Crystêllo Tavares 

 OBJETIVOS  DESTINATÁRIOS 

 
A formação visa proporcionar uma formação especializada nas matérias relacionadas 
com a diplomacia, sua história, envolvência social. Conhecer os modelos atuais de 
diplomacia, os instrumentos da atividade diplomática, os tratados internacionais e a sua 
importância na génese da moderna diplomacia, o estatuto diplomático e as normas de 
proteção do Estado acreditante. 

 

  
A formação é dirigida a estudantes e profissionais 
que trabalhem, ou pretendam vir a trabalhar com 
organizações internacionais, representações 
diplomáticas, ou a aceder a uma carreira 
internacional, nomeadamente advogados, 
solicitadores, estagiários, auditores, revisores, 
técnicos da Autoridade Tributária Aduaneira, 
inspetores do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras, agentes de segurança e vigilância, 
militares em missões Internacionais, jornalistas, 
assessores jurídicos, técnicos superiores do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, técnicos 
superiores das embaixadas e consulados, 
técnicos superiores das autarquias locais, e aos 
demais interessados em obter formação ou 
proceder a uma atualização nestas temáticas. 
 

 
 CARGA HORÁRIA  FORMADORES 

 
24 horas 
6 módulos 

 

  
Maria João Escudeiro 
Paula Rodrigues 
 

 HORÁRIO  PREÇO 
09.00h às 13.00h 

 
  

410 euros 
 LOCAL E DATAS   

 
online, outubro 2021 – início 1ª quinzena 

 
 

  Programa detalhado mais à frente 

mailto:academia@apseguradores.pt?subject=CICLO%20DE%20FORMAÇÃO%20|%20SEGUROS%20DE%20SAÚDE
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PROTOCOLO 
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  BREVE DESCRIÇÃO   

 
Introdução 
 
Desenvolvimento  
 
Módulo I- Os símbolos do estado português 
 
Módulo II- O protocolo social 
 
Módulo III – A comunicação 
 
Módulo IV – O protocolo empresarial 
 
Módulo V – Saber receber 
 
Módulo VI – Protocolo diplomático 
 
Conclusão  
Período para questões e dúvidas. 
 

  

A origem, significado e importância do protocolo 

Assessor científico 
 
Professor Doutor António Chrystêllo Tavares 

 OBJETIVOS  DESTINATÁRIOS 

 
A formação visa proporcionar uma aprendizagem especializada nas matérias 
relacionadas com o protocolo social, o protocolo empresarial, o protocolo diplomático, 
as formas de comunicação oral e escrita, o saber receber os convidados pelo anfitrião.  

 

 

 

A formação é dirigida a estudantes e a 
profissionais que trabalhem, ou pretendam vir a 
trabalhar com organizações internacionais, 
representações diplomáticas ou aceder a uma 
carreira internacional, nomeadamente 
advogados, magistrados, solicitadores, 
estagiários, auditores, revisores, docentes, 
técnicos da Autoridade Tributária Aduaneira, 
inspetores do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras, agentes de segurança e vigilância, 
militares em missões internacionais, jornalistas, 
assessores jurídicos, técnicos superiores do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, técnicos 
superiores das embaixadas e consulados, 
técnicos superiores das autarquias locais, 
técnicos superiores das empresas públicas, 
gestores e técnicos na área da restauração e 
hotelaria, e aos demais interessados em obter 
formação ou proceder a uma atualização nestas 
temáticas 

 CARGA HORÁRIA  FORMADORES 
 
21 horas 
6 módulos 
 
 

  
Maria João Escudeiro 
Manuel Conchinha 
Isabel Rodrigues 

 HORÁRIO  PREÇO 
 
09.00h às 13.00h 
 

  
420 euros 
 

 LOCAL E DATAS   
 
 

  

online, novembro 2021, ínicio - 1ª quinzena  MAIS INFORMAÇÕES  
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CURSO ARRENDAMENTO URBANO 

 
 
DURAÇÃO                                                                                                                                      Assessor científico 
                                                                                                                                                           Professor Especialista Manuel Conchinha 
 
16 Horas  
 
 
MÓDULOS  
 
4 (quatro) 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTI COS  
 
A) Introdução             

- Aspetos gerais do arrendamento urbano à luz do regime atualmente em vigor 
 
 
B) Desenvolvimento  
 
b.1) Módulo 1 – A Celebração do Contrato de Arrendamento 
 
 Sessão da manhã – 3h30m 
 
- A constituição da relação arrendatícia 
- Elementos a constar do contrato de arrendamento (conteúdo necessário e eventual) 
- Obrigações fiscais derivadas da celebração de um contrato de arrendamento 
- Confronto do contrato de arrendamento com outras figuras (alojamento local, hospedagem) 
 
Síntese da sessão 
 
b.2) Módulo 2 - A Cessação do Contrato de Arrendamento 
 
 Sessão da tarde – 3h30m 
 
- Formas de cessação do contrato de arrendamento 
- Revogação 
- Caducidade 
- Oposição à renovação 
- Denúncia 
- Resolução 
 
Síntese da sessão 
 
 
b.2) Módulo 3 – Regimes Transitórios do Contrato de Arrendamento 
  
 Sessão da manhã – 3h30m  
- Contratos habitacionais e não-habitacionais celebrados na vigência do Regime do Arrendamento Urbano (RAU) e do decreto-lei n.º 25/85, de 
30 de setembro 
 
- Contratos habitacionais e não-habitacionais celebrados anteriormente à vigência do Regime do Arrendamento Urbano (RAU) e do decreto-lei 
n.º 25/85, de 30 de setembro 
 
- Regimes transitórios extraordinários 
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Síntese da sessão 
 
 
b.4) Módulo 4 – Despejo e Meios Processuais Avulsos 
 
 Sessão da tarde – 4h30m  
- Ação de despejo 
 - Ação executiva para entrega de coisa imóvel arrendada 
- Ação executiva para pagamento de rendas, encargos e despesas 
- Ação executiva para pagamento de compensação por obras realizadas pelo arrendatário em substituição do senhorio 
- Procedimento especial de despejo 
- Injunção em matéria de arrendamento 
  
 
Síntese da sessão 
 
c) Conclusão  
- Período para questões e dúvidas 
 
 
DESTI NATÁRIOS  
 
A formação é dirigida aos estudantes a profissionais que trabalhem, direta ou indiretamente, com o arrendamento urbano, nomeadamente juízes, 
advogados, solicitadores, técnicos oficiais de contas, revisores oficiais de contas, administradores de condomínio, proprietários de prédios 
urbanos, avaliadores imobiliários, vendedores e angariadores de imobiliário, gestores de alojamento local, gestores de sociedades imobiliárias, 
diretores e técnicos de agências de mediação imobiliária, e aos demais interessados em obter formação ou proceder a uma atual ização nestas 
temáticas. 
 
 
OBJETIVO GERAL  
 
A formação visa proporcionar uma aprendizagem especializada nas matérias relacionadas com o arrendamento urbano, na sua configuração 
atual, face à existência de numerosa legislação avulsa e face à confluência de diversos regimes de índole substantiva, transi tória e processual, 
o que levanta fundadas dúvidas sobre a atual configuração, e que carece de soluções legislativas vigentes no respeitante a um contrato de uso 
corrente no mercado imobiliário. 
 
 
OBJECTIVOS ESPECÍ FICOS  
 
No final do curso, os formandos deverão ser capazes de desenvolver competências que os ajudem a: a) conhecer as linhas transversais do 
arrendamento urbano, desde a sua celebração à sua cessação e desocupação voluntária ou coerciva, não descurando os principais direitos dos 
senhorios e arrendatários; e b) habilitá-los a compreender a linguagem jurídica da legislação do arrendamento urbano.         
 
Para tanto, os alunos deverão utilizar o conhecimento adquirido no curso ministrado e os materiais utilizados e referidos nas sessões, 
nomeadamente a legislação aplicável e os demais elementos de estudo que lhes forem fornecidos. 
 
 
AVALIAÇÃO  
 
Os conhecimentos teóricos e os saberes de natureza declarativa adquiridos pelos alunos no curso ministrado serão avaliados por meio de 
perguntas de escolha múltipla e perguntas de desenvolvimento. O teste terá dois grupos: I Grupo, perguntas de escolha múltipla com 3 a 5 
opções ou perguntas de escolha dupla verdadeiro-falso; II Grupo, perguntas de desenvolvimento serão constituídas por um enunciado, sob a 
forma de texto/enunciado, às quais o aluno terá de responder por escrito, evocando conhecimentos e procedendo, em maior ou menor grau, a 
uma análise, descrição, explicação, comentário e síntese do conteúdo do texto/enunciado. 
A prova terá a duração máxima de 60 minutos. 
 
CERTI FICAÇÃO  
Os alunos que obtenham aprovação na avaliação, será emitido um Certificado de Formação Profissional através da SIGO, tal como previsto na 
Portaria nº 474/2010, de 8 de julho. Este Certificado é válido para efeito de acumulação de horas de formação contínua, com vista ao cumprimento 
das 40 horas anuais de formação contínua obrigatória, de acordo com o Código do Trabalho. 
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CURSO COMPLIANCE OFFICER 
 
 
DURAÇÃO                                                                                                                                      Assessor científico 
 
                                                                                                                                                           Professor Especialista Dantas Rodrigues 
36 Horas  
 
 
MÓDULOS  
 
9 (nove) 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTI COS  

 

A) Introdução  
            
- Conceitos gerais sobre compliance 
 

B) Desenvolvimento  

 

b.1) Módulo 1 – Compliance 

 

Sessão da manhã – 3h30m 

 
- Génese do compliance 
- Conceito de compliance 
- A função do compliance 
- Compliance e assessoria jurídica 
- Compliance e auditoria 
 
Síntese da sessão 

 

b.2) Módulo 2 –  Compliance Officer 

 

Sessão da tarde – 3h30m 

 
- Compliance Officer: Requisitos essenciais 
- Estrutura de um departamento de compliance 
- Protocolo de formação da vontade societária 
- Protocolo para a tomada de decisões 
- Informação prévia necessária para a tomada de decisões 
- Compliance na empresa de estrutura familiar 

 

Síntese da sessão 

 

b.3) Módulo 3 – Controlo Documental  
  
Sessão da manhã – 3h30m  
 
- Modelo de controlo documental 
- Introdução de normativa interna 
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- Manual dos documentos operativos 
- Controlo da aplicação da normativa 
- Estrutura de controlo 
- Órgão controlador  
- Definição das matérias a controlar 
- Política de controlo e gestão de riscos 
- Controlo de clientes, fornecedores e concessionários 
- Política de responsabilidade social  
- Controlo preventivo 
- Controlo reativo 

 

Síntese da sessão. 
 
 

b.4) Módulo 4 – O Código Ético de Conduta 

  

Sessão tarde – 3h30m  
 
- Código Ético de Conduta: noção, estrutura e conteúdo 
- Princípios éticos 
- Tabela de Ilícitos penais  
- Relação do código de ética com fornecedores e clientes 
- Relação do código de ética com os sócios 
- Relação entre o código de ética de empresa nacional e o código de ética de empresa internacional 

 

b.5) Módulo 5 – Os Órgãos de Compliance  

 
Sessão da manhã – 3h30m  
 
- Órgão de compliance: função e estrutura 
- Independência da função de compliance 
- Proteção face a represálias 
- Perfil dos membros  
- Função de controlo e função de coordenação 
- Função interna e função externa 
- Responsabilidade civil e penal da função de compliance 

 

Síntese da sessão. 

 

b.6) Módulo 6 – A Responsabilidade   

 

Sessão da tarde – 3h30m  

 
- Responsabilidade dos administradores e diretores 
- Responsabilidade dos administradores e dos membros do conselho de administração 
- Delitos comuns praticados por administradores 
- Atuação em nome próprio 
- Atuação em nome da pessoa coletiva 
- Responsabilidade do secretário e dos assessores da administração 
- Responsabilidade do assessor jurídico 
- Responsabilidade do diretor financeiro  
- Responsabilidade do auditor interno 
- Responsabilidade civil e penal 
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Síntese da sessão. 

 

b.7) Módulo 7 – A Investigação e o Processo Disciplinar 

 

Sessão da manhã – 3h30m  

 
- Investigação e denúncia de irregularidades na empresa 
- Processo de investigação interna 
- Adoção de medidas protetivas 
- Registos de denúncias de irregularidades 
- Gestão das denúncias 
- A denúncia anónima 
- A denúncia de má-fé 
- Processo disciplinar 
- Regulamento interno para a atuação disciplinar 
- Limites sancionatórios 
- Medidas cautelares 
- Sanções dirigidas aos administradores e diretores 

 

b.8) Módulo 8 – Práticas Delituosas 

 

Sessão da tarde – 3h30m  

 
- Corrupção 
- Corrupção privada e pública 
- Corrupção ativa e passiva 
- Análise dos fatores de risco 
- Princípios anti-corrupção e anti-suborno 
- Presentes e convites 
- Prevenção de conflitos de interesse 
- Medidas de controlo financeiro 
- Medidas de controlo sobre terceiros 
- Legislação nacional aplicável à corrupção 
- Tipificação das infrações 
- Legislação internacional aplicável à corrupção 

 

b.9) Módulo 9 – Branqueamento de Capitais 

 

Sessão da manhã – 3h30m  

 
- Branqueamento de capitais e financiamento de atividades terroristas 
- A utilização de paraísos fiscais   
- Responsabilidade penal de pessoa singular e de pessoa coletiva 
- O enquadramento na legislação nacional dos crimes de branqueamento de capitais e   
  de financiamento de atividades terroristas 
- Tipificação das infrações 
- As molduras penais 
- Identificação dos riscos tributários derivados dos ilícitos 
- Procedimentos urgentes a adotar face ao risco penal e tributário 
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Sessão da tarde – 3h30 m  

c) Conclusão  

- Período para questões e dúvidas 

 

d) Avaliação 
 
- Prova de conhecimentos teóricos e do entendimento de natureza declarativa adquiridos pelos alunos no curso ministrado   

 
DESTI NATÁRIOS  
 
A formação é dirigida a advogados, solicitadores, estagiários, auditores, revisores, técnicos da Autoridade Tributária Aduaneira, direções de 
supervisão financeira, supervisores e responsáveis financeiros, direções de supervisão de gestão de ativos financeiros, gestores de ativos 
financeiros, técnicos oficiais de contas, departamentos de avaliação de risco e transações, responsáveis de prevenção de branqueamento de 
capitais, responsáveis de supervisão bancária, diretores de auditoria interna, assessores jurídicos, financeiros e contabilísticos, diretores, 
responsáveis, técnicos e analistas tributários, diretores, sub-diretores e técnicos da Autoridade Tributária Aduaneira, responsáveis de 
compliance, jornalistas, gestores e administradores de empresas, agentes de segurança e vigilância, técnicos superiores das autarquias locais, 
e aos demais interessados em obter formação ou proceder a uma atualização nestas temáticas. 
 
 
OBJETIVO GERAL  
 
A formação visa proporcionar uma formação especializada nas matérias relacionadas com o compliance. A estruturação de um departamento 
de compliance, na implantação de práticas de controlo e gestão de riscos, na elaboração de um modelo de Código Ético de Conduta, na aquisição 
de métodos internos de investigação e denúncia de irregularidades na empresa e  adoção de medidas protetivas. Na definição e enquadramento 
legal dos ilícitos penais de corrupção e branqueamento de capitais e financiamento de atividades terroristas e nas consequências para a 
empresa, para os membros da administração e da fiscalização destas práticas ilícitas. 
 

 
OBJECTIVOS ESPECÍ FICOS  
 
No final do curso os formandos deverão ser capazes de: a) conhecer a importância dos programas de compliance na empresa, e as ferramentas 
necessárias para sua implantação. A função do compliance na empresa, o modo de aplicação de programas de compliance, protocolo para a 
tomada de decisões, a informação prévia necessária para a tomada de decisões, o controlo documental, as normativas internas, o manual dos 
documentos operativos, a estrutura de controlo, o controlo de clientes, fornecedores e concessionários, a política de responsabilidade social; b) 
conhecer ainda a tramitação do processo de investigação interna, desde a gestão das denúncia, à validação dos elementos denunciados e ao 
necessário processo disciplinar. Sabendo dirimir os conflitos resultantes das denúncias e distinguir as diferentes formas de responsabilidade dos 
envolvidos; e c) conhecer igualmente a legislação internacional e nacional dos crimes de corrupção, branqueamento de capitais e financiamento 
de atividades terroristas. As molduras penais e a problemática dos paraísos fiscais   Por fim, a identificação dos riscos tributários derivados dos 
ilícitos e os procedimentos urgentes a adotar face ao risco penal e tributário. 

Para tanto, os alunos deverão utilizar o conhecimento adquirido no curso ministrado e os materiais utilizados e referidos nas sessões, 
nomeadamente a legislação aplicável e demais elementos de estudo que forem fornecidos em cada sessão.  
 
 
AVALIAÇÃO  
 
Os conhecimentos teóricos e os saberes de natureza declarativa adquiridos pelos alunos no curso ministrado serão avaliados por meio de 
perguntas de escolha múltipla e perguntas de desenvolvimento. O teste terá dois grupos: I Grupo, perguntas de escolha múltipla com 3 a 5 
opções ou perguntas de escolha dupla verdadeiro-falso; II Grupo, perguntas de desenvolvimento que serão constituídas por um enunciado, sob 
a forma de texto/enunciado, às quais o aluno terá de responder por escrito, evocando conhecimentos e procedendo, em maior ou menor grau, 
a uma análise, descrição, explicação, comentário e síntese do conteúdo do texto/enunciado.  
A prova terá a duração máxima de 60 minutos. 

 

CERTI FICAÇÃO  
Os alunos que obtenham aprovação na avaliação, será emitido um Certificado de Formação Profissional através da SIGO, tal como previsto na 
Portaria nº 474/2010, de 8 de julho. Este Certificado é válido para efeito de acumulação de horas de formação contínua, com vista ao cumprimento 
das 40 horas anuais de formação contínua obrigatória, de acordo com o Código do Trabalho. 
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CURSO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO 
 
 
DURAÇÃO                                                                                                                                      Assessor científico 
                                                                                                                                                          Professora Doutora Clotilde Celorico Palma 
 
24 Horas  
 
 
MÓDULOS  
 
5 (cinco) 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTI COS  
 
A) Introdução             

- Aspetos gerais da atual legislação tributária 
 
 
B) Desenvolvimento  
 
b.1) Módulo 1 – A Relação Jurídica Tributária 
 
Parte 1 - Sessão da manhã – 3h30m 
 
- Os sujeitos da relação jurídica fiscal 
- Os princípios do procedimento tributário 
- Os princípios da legalidade e da imparcialidade 
- Os princípios da proporcionalidade e do inquisitório 
- Os princípios da certeza e da segurança 
- O princípio da participação 
- A substituição tributária 
- A responsabilidade tributária 
- As obrigações tributárias 
- Obrigações principais e acessórias 
 
Síntese da sessão 
 
 
Parte 2 - Sessão da tarde – 3h30m 
 
- A extinção da obrigação fiscal 
- Os sistemas de avaliação da matéria tributável 
- Garantias de cumprimento da obrigação fiscal 
- A caducidade 
- A prescrição 
- As causas de suspensão e interrupção da caducidade e da prescrição 
 
 
Síntese da sessão 
 
 
b.2) Módulo 2 – Os Procedimentos Tributários 
  
 Sessão da manhã – 3h30m  
 
- O dever de fundamentação 
- O direito à informação 
- A derrogação do sigilo bancário 
- Os benefícios fiscais 
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- O procedimento de liquidação 
- O procedimento de inspeção tributária 
- Os meios não impugnatórios 
- Meios impugnatórios administrativos 
 
Síntese da sessão 
 
b.4) Módulo 3 – Os Meios Impugnatórios de Natureza Judicial 
 
 Sessão da tarde – 3h30m  
 
- A impugnação judicial 
- A reclamação graciosa 
- A ação para reconhecimento de direitos e interesses legítimos 
- O recurso judicial 
- A intimação para passagem de certidões e consulta de processos 
- A intimação para um comportamento 
- A ação administrativa especial 
- Os recursos jurisdicionais 
- Os meios de defesa no processo de contra-ordenação 
 
 
Síntese da sessão 
 
b.5) Módulo 4 – O Processo de Execução Fiscal 
  
Sessão da manhã – 3h30m 
 
- A citação 
- O pagamento em prestações 
- A suspensão do processo de execução fiscal 
- A penhora de bens 
- A venda de bens 
- A verificação e graduação de créditos 
- A oposição judicial 
- Os embargos de terceiros 
- A reclamação dos atos do órgão de execução fiscal 
 
 
b.6) Módulo 5 – Os Crimes Fiscais 
 
 Sessão da tarde – 4h30m  
 
- Crimes tributários comuns: 
a.  A burla tributária 
b.  A frustração de créditos 
c.  A desobediência qualificada 
d.  A associação criminosa 
e.  A violação de segredo 
 
- Crimes aduaneiros: 
a.  O contrabando 
b.  A fraude no transporte 
c. A quebra de marcas e selos 
d. A recetação 
 
- Crimes fiscais: 
a. O abuso de confiança fiscal 
b. A fraude fiscal 
c. A fraude fiscal qualificada 
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- Crimes contra a Segurança Social: 
a. A fraude contra a Segurança Social 
b. O abuso de confiança contra a Segurança Social 
 
 
c) Conclusão  
 
- Período para questões e dúvidas 
 
d) Avaliação 
 
- Prova de conhecimentos teóricos e do entendimento de natureza declarativa adquiridos pelos alunos no curso ministrado   
 
DESTI NATÁRIOS  
 
A formação é dirigida a estudantes, advogados, magistrados, solicitadores, estagiários, auditores, revisores, técnicos oficiais de contas, direções 
de supervisão financeira, supervisores e responsáveis financeiros, direções de supervisão de gestão de ativos financeiros, gestores de ativos 
financeiros, técnicos oficiais de contas, departamentos de avaliação de risco e transações, responsáveis de prevenção de branqueamento de 
capitais, responsáveis de supervisão bancária, diretores de auditoria interna, assessores jurídicos, financeiros e contabilísticos, diretores, 
responsáveis, técnicos e analistas tributários, diretores, subdirectores e técnicos da Autoridade Tributária Aduaneira, gestores e administradores 
de empresas, agentes de segurança e vigilância, agentes da polícia criminal, agentes de polícia equiparados, e aos demais interessados em 
obter formação ou proceder a uma atualização nestas temáticas. 
 
OBJETIVO GERAL  
 
A formação visa proporcionar uma aprendizagem especializada nas matérias relacionadas com o contencioso tributário, conhecendo as 
especificidades da relação jurídico-tributária e o respetivo procedimento de inspeção tributária, os meios impugnatórios, a execução fiscal e os 
crimes fiscais. 
 
 OBJECTI VOS ESPECÍFICOS  
 
No final do curso, os formandos deverão ser capazes de desenvolver competências que os ajudem a: a) conhecer o procedimento da inspeção 
tributária e as garantias dos contribuintes visados. Saber quando a Autoridade Tributária pode aceder às contas bancárias, derrogando o sigilo 
bancário. Perceber o que podem apreender os agentes da inspeção tributária em caso de busca e os meios de defesa perante os atos da 
Autoridade Tributária; b) estarem cientes dos meios de oposição à execução fiscal e dos crimes fiscais, sua natureza e moldura penal; e c) 
deverão ainda ser capazes de compreender a linguagem jurídica da legislação tributária e aduaneira.         

Para tanto, os alunos deverão utilizar o conhecimento adquirido no curso ministrado e os materiais utilizados e referidos nas sessões, 
nomeadamente a legislação aplicável e os demais elementos de estudo que lhes forem fornecidos. 
 
AVALIAÇÃO 
 
Os conhecimentos teóricos e os saberes de natureza declarativa adquiridos pelos alunos no curso ministrado serão avaliados por meio de 
perguntas de escolha múltipla e perguntas de desenvolvimento. O teste terá dois grupos: I Grupo, perguntas de escolha múltipla com 3 a 5 
opções ou perguntas de escolha dupla verdadeiro-falso; II Grupo, perguntas de desenvolvimento serão constituídas por um enunciado, sob a 
forma de texto/enunciado, às quais o aluno terá de responder por escrito, evocando conhecimentos e procedendo, em maior ou menor grau, a 
uma análise, descrição, explicação, comentário e síntese do conteúdo do texto/enunciado. 
 
A prova terá a duração máxima de 60 minutos. 
 
CERTI FICAÇÃO  
Os alunos que obtenham aprovação na avaliação, será emitido um Certificado de Formação Profissional através da SIGO, tal como previsto na 
Portaria nº 474/2010, de 8 de julho. Este Certificado é válido para efeito de acumulação de horas de formação contínua, com vista ao cumprimento 
das 40 horas anuais de formação contínua obrigatória, de acordo com o Código do Trabalho 
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CURSO DIREITO DOS SENIORES 
 
 
DURAÇÃO                                                                                                                                      Assessor científico 
 
                                                                                                                                                           Professor Especialista Dantas Rodrigues 
 
 
36 Horas  
 
 
MÓDULOS  
 
9 (nove) 
 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTI COS  
 
 

A) Introdução 
 
- Aspetos gerais sobre os regimes jurídicos aplicáveis ao sénior 
- O envelhecimento 
- A população sénior em Portugal 
- Os fatores de risco  
- O sénior como sujeito de direito 

 

B) Desenvolvimento  

 

b.1) Módulo 1 –   O Envelhecimento e a Dependência 

 

Sessão da manhã – 3h30m 

 
- O envelhecimento 
- A população sénior em Portugal 
- Os fatores de risco  
- O sénior como sujeito de direito 
- A dependência 
- Os níveis de dependência 
- O regime jurídico do maior acompanhado 
- Noção jurídica de acompanhamento 
- Quem pode ser acompanhante 
- As funções exercidas pelo acompanhante 

 

Síntese da sessão 

 

b.2) Módulo 2 – O Cuidador Informal 

 

Sessão da Tarde – 3h30m 

 
- O cuidador informal: noção jurídica 
- Os objetivos da Lei n.º 100/2019 de 6 de setembro 
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- Quem pode ser cuidador 
- Direitos e deveres do cuidador 
- Direitos e deveres da pessoa cuidada 
- Os apoios sociais ao cuidador 
- Subsídios de apoio 
- A relação laboral do cuidador 
- O modelo do contrato de trabalho 
- Regime de férias e faltas 

 

Síntese da sessão 

 

b.3) Módulo 3 – A Capacidade Jurídica 

  

Sessão da manhã – 3h30m  

 
- Personalidade jurídica: noção jurídica 
- Início e cessação da personalidade jurídica 
- A capacidade jurídica: noção jurídica 
- A incapacidade jurídica: Noção jurídica 
- A representação  
- A assistência 
- Objetivos da Lei n.º 38/2004 de 18 de agosto 

 

Síntese da sessão 

 

b.4) Módulo 4 – A Incapacidade Jurídica 

 

Sessão da tarde – 3h30m 

  
- A inabilitação: noção jurídica 
- Causas da inabilitação 
- Quem pode requerer a inabilitação 
- A interdição: noção jurídica 
- Causas da interdição 
- Quem pode requerer a interdição 
- A tutela: noção jurídica 
- Quem pode ser tutor 
- Direitos e deveres do tutor 
- A curadoria: noção jurídica 
- Quem pode ser curador 
- Direitos e deveres do curador 
- A remuneração do tutor e do curador 
- A tramitação do processo judicial de interdição ou inabilitação 
- A sentença de interdição e de inabilitação 
- A validade dos negócios jurídicos praticados pelo incapaz 

 

Síntese da sessão 

 

b.5) Módulo 5 – Os Alimentos e a Partilha em Vida 

 Sessão da manhã – 3h30m 
- Direito à alimentação 
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- O regime jurídico dos alimentos no Código Civil 
- Os obrigados a prestar alimentos 
- O direito de uso e habitação: noção jurídica 
- Direito de uso e habitação na união de facto 
- O arrendamento sénior 
- O direito do arrendatário com idade igual ou superior a 65 anos  
- A transmissão do arrendamento por morte 
- Direito de transmissão se existir outra casa 
- O direito à realização de obras 

 

Síntese da sessão 

 

b.6) Módulo – O Usufruto e a Partilha em Vida  

 

Sessão da tarde – 3h30m  

 
- O usufruto: noção jurídica 
- Direitos e deveres do usufrutuário 
- Partilha em vida 
- Em que consiste 
- Requisitos para partilha 
- As tornas 

 

Síntese da sessão 

 

b.7) Módulo 7 – Atuação Médica e o Consentimento 

 

Sessão da manhã – 3h30m  

 
- Atuação médica 
- Atos médicos sujeitos a autorização 
- O consentimento informado 
- Avaliação do médico 
- O dever de esclarecimento 
- O consentimento do paciente antes do ato médico 
- Consentimento presumido 
- Consentimento em caso de dúvida sobre a capacidade do sénior 
- Formas de prestar o consentimento 
- O formulário de consentimento informado 

 

Síntese da sessão 

 
b.8) Módulo 8 – O Internamento Compulsivo e os Cuidados em Fim de Vida 

 

Sessão da tarde – 3h30m  

 
- O que é o internamento compulsivo? 
- Causas para o internamento compulsivo 
- O Mandato de internamento 
- A função do Ministério Público no internamento 
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- Quem pode solicitar o internamento compulsivo 
- A função do tribunal no internamento 
- A revisão da situação do internado 
- As causas da cessação do internamento 
- Cuidados em fim de vida: noção jurídica 
- Distanásia 
- Ortotanásia 
- Eutanásia 
- O direito de organizar a própria morte 
- O direito de morrer em paz e com dignidade 
- Cuidados paliativos 
- Recursos sociais de apoio ao doente em cuidados paliativos 

 

Síntese da sessão 

 

b.9) Módulo 9 – O Sistema Providencial da Segurança Social 

 

Sessão da manhã – 3h30m 
 
- Pensão de velhice: noção jurídica  
- Quem pode ser seu beneficiário 
- Condições de atribuição 
- Prazo de garantia 
- Idade mínima 
- Elementos para o cálculo da pensão 
- Pensão social de velhice: noção jurídica  
- Quem pode ser seu beneficiário 
- Condições de atribuição 
- Prazo de garantia 
- Idade mínima 
- Elementos para o cálculo da pensão 
- Complemento por dependência: noção jurídica  
- Quem pode ser seu beneficiário 
- Requisitos para atribuição 
- Cálculo do valor do complemento de dependência 

 

Síntese da sessão 

 
Sessão da tarde – 3h30m  
 
- Complemento solidário para idosos: noção jurídica 
- Quem pode ser seu beneficiário 
- Requisitos para atribuição 
- Cálculo do valor do complemento solidário para idosos 
- Complemento extraordinário de solidariedade: noção jurídica  
- Quem pode ser seu beneficiário 
- Requisitos para atribuição 
- Cálculo do valor a atribuir 
- Complemento extraordinário para pensões de mínimos de invalidez e velhice do   sistema de Segurança Social: noção jurídica  
 - Quem pode ser seu beneficiário 
- Requisitos para atribuição 
- Cálculo do valor a atribuir 
- Pensão de sobrevivência: noção jurídica  
- Quem pode ser seu beneficiário 
- Requisitos para atribuição 
- Cálculo do valor a atribuir 
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- Benefícios adicionais de saúde 
- Quem pode ser seu beneficiário 
- Requisitos para atribuição 
- Cálculo do valor a atribuir 

 

Síntese da sessão 

 

Sessão manhã – 3h00m 

 

c) Conclusão  
 
- Período para questões e dúvidas  

 

d) Avaliação 

 
- Prova de conhecimentos teóricos e do entendimento de natureza declarativa adquiridos pelos alunos no curso ministrado   

 
DESTI NATÁRIOS  
 
A formação é dirigida a estudantes e a profissionais que trabalhem ou pretendam vir a trabalhar, direta ou indiretamente, com idosos, profissionais 
de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, cuidadores, auxiliares técnicos, técnicos da Segurança Social, f uncionários de 
estabelecimentos ou instituições públicas e privadas que prestam serviços de apoio social ao idoso, e aos demais interessados em obter 
formação ou proceder a uma atualização nestas temáticas. 
 
 
OBJETIVO GERAL  
 
A formação visa proporcionar uma formação especializada nas matérias relacionadas com o direito dos seniores. Os regimes jurídicos aplicáveis 
ao sénior, partilha de bens, arrendamento, usufruto, as incapacidades, meios de as suprir, direitos e deveres dos cuidadores informais da tutela, 
da curadoria, os cuidados paliativos, o direito a organizar a própria morte, apoios do sistema de segurança social, cuidados médicos em fim de 
vida. 
 
OBJECTIVOS ESPECÍ FICOS  
 
No final do curso os formandos deverão ser capazes de: a)distinguir as diferentes propostas do sistema providencial da segurança social; b) 
conhecer os diferentes normativos jurídicos sobre direitos e deveres do cuidador informal, do acompanhante e acompanhado, do tutor, do 
curador; c)conhecer os direitos a alimentos dos seniores, o usufruto, o uso e habitação, o arrendamento; e d) conhecer igualmente os formalismos 
jurídicos para o consentimento da prática de atos médicos, o internamento compulsivo e a problemática sobre a morte e o direito a organizar a 
própria morte. 
 
Para tanto, os alunos deverão utilizar o conhecimento adquirido no curso ministrado e os materiais utilizados e referidos nas sessões, 
nomeadamente a legislação aplicável e demais elementos de estudo que forem fornecidos em cada sessão.  
 
AVALIAÇÃO  
 
Os conhecimentos teóricos e os saberes de natureza declarativa adquiridos pelos alunos no curso ministrado serão avaliados por meio de 
perguntas de escolha múltipla e perguntas de desenvolvimento. O teste terá dois grupos: I Grupo, perguntas de escolha múl tipla com 3 a 5 
opções ou perguntas de escolha dupla verdadeiro-falso; II Grupo, perguntas de desenvolvimento são constituídas por um enunciado, sob a 
forma de texto/enunciado, às quais o aluno terá de responder por escrito, evocando conhecimentos e procedendo, em maior ou menor grau, a 
uma análise, descrição, explicação, comentário e síntese do conteúdo do texto/enunciado .A prova terá a duração máxima de 60 minutos.. 
 
CERTI FICAÇÃO  
 
Os alunos que obtenham aprovação na avaliação, será emitido um Certificado de Formação Profissional através da SIGO, tal como previsto na 
Portaria nº 474/2010, de 8 de julho. Este Certificado é válido para efeito de acumulação de horas de formação contínua, com vista ao cumprimento 
das 40 horas anuais de formação contínua obrigatória, de acordo com o Código do Trabalho. 
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CURSO DIREITOS DA PARENTALIDADE 
 
 
DURAÇÃO                                                                                                       Assessor científico 
14 Horas  
                                                                                                                                                           Professora Doutora Maria João Escudeiro 
 
 

 
 
 
MÓDULOS  

 
4 (Quatro ) 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTI COS  

 

A) Introdução        
 
A proteção da maternidade, da paternidade e da família na Constituição da República Portuguesa e no Direito da União Europeia. O contexto 
normativo aplicável a todos os trabalhadores com contrato trabalho, independentemente da natureza pública ou privada. 

 

B) Desenvolvimento  

 

b.1) Módulo 1 – A Licença Parental 

 

 - Primeira Sessão – 3h 

 

- Conceito jurídico de licença parental 
1. a licença parental inicial 
2. a licença parental complementar 
3. a licença parental por adoção; 

-  Os direitos pré-natais; 

-  As dispensas para consultas pré-natais. 

 

- Síntese da sessão 

 

b.2) Módulo 2 –   A Assistência   

   

- Segunda Sessão – 3h 

 

- O regime de amamentação e aleitação; 

- As faltas ao trabalho: 

1.Faltas para assistência a filho; 

2.Faltas para assistência a neto; 
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-  A licença especial para assistência a filho; 

- Horários específicos no âmbito da parentalidade; 

- Os direitos dos trabalhadores independentes; 

- O despedimento durante a licença parental: 

 

- Síntese da sessão. 

 

b.3) Módulo 3 – A Proteção Social  

 

- Terceira Sessão – 3 h 

 

-   O agregado familiar  

 - A proteção social na parentalidade 

-  O direito ao subsídio. 

-  Tipos de subsídios 

1.Subsídio por risco clínico durante a gravidez  

2.Subsídio por interrupção da gravidez  

3.Subsídio por riscos específicos Subsídio social por riscos específicos 

4.Subsídio parental: 

4.1. Inicial 

4.2. Inicial exclusivo da mãe 

4.3. Inicial exclusivo do pai 

4.4. Inicial de um progenitor em caso de impossibilidade do outro 

4.5. Subsídio parental alargado 

- Subsídio por adoção em caso de licença alargada; 

- Subsídio para assistência a filho; 

- Subsídio para assistência a filho com deficiência ou doença crónica; 

- Subsídio para assistência a neto: 

1. Por nascimento de neto 

2. Para assistência a neto menor ou com deficiência ou doença crónica. 

- Os direitos do trabalhador independente; 

- A atribuição do subsídio e as condições de atribuição; 

- A tabela dos subsídios; 

-  O trabalhador independente e a parentalidade; 

- As contraordenações pela violação dos direitos da parentalidade, no setor privado e no sector público. 

 

- Síntese da sessão. 
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b.4) Módulo 4 – O Subsidio Social de Proteção Social 

 

   - Quarta Sessão – 3h 

 

- Conceito jurídico de rendimento social; 

- O Subsídio Social: 

1.Subsídio social por risco clínico durante a gravidez 

2.Subsídio social por interrupção da gravidez 

3.Subsídio social por riscos específicos 

- Subsídio social parental: 

1. Inicial 

2. Inicial exclusivo da mãe 

3. Inicial exclusivo do pai 

4. Inicial de um progenitor em caso de impossibilidade do outro 

5. Subsídio por adoção Subsídio social por adoção 

-  A atribuição do subsídio social e as condições de atribuição; 

- A tabela dos subsídios sociais; 

- O pedido do subsídio, requerimentos, formulários, documentos necessários: exemplos práticos. 

 

- Síntese da sessão. 
 

c) Conclusão  

 

- Sessão manhã – 2h 

 

- Período para questões e dúvidas. 

 

 
DESTI NATÁRIOS  

 
A formação é dirigida, nomeadamente a solicitadores, técnicos oficiais de contas, revisores oficiais de contas, gestores de recursos humanos, 
diretores, assistentes de direção, chefes de departamento, chefes de serviço, assessores, supervisores, secretários da administração, técnicos 
administrativos, técnicos da administração escolar, técnicos superiores, técnicos especialistas tesoureiros, secretários e,  aos demais 
interessados em obter formação ou proceder a uma atualização nestas temáticas. 
 
 
OBJETIVO GERAL  

 
A formação possibilita aquisição de competências pessoais e conhecimentos jurídicos que servirão para melhorar o desempenho dos 
participantes na prestação de informação aos utentes dos serviços e acompanhamento das formalidades inerentes ao regime de parentalidade 
e de atribuição dos respetivos subsídios, em consonância com as alterações legislativas em vigor. 
 
OBJECTIVOS ESPECÍ FICOS  
No final do curso os participantes deverão ser capazes de:  
Perceber o contexto normativo em que se inserem os direitos da parentalidade. 
Conhecerem as diferentes licenças e subsídios do Estado para a parentalidade, 
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Esclarecerem os utentes do regime de faltas e horários específicos da relação de trabalho em contesto de parentalidade . 
Conhecerem as contraordenações pela violação dos direitos da parentalidade, no setor privado e no sector público 
Por fim, conhecer e saber informar corretamente sobre as formalidades relativas à atribuição subsídios, de acordo com a legislação em vigor. 
Para tal, os participantes deverão utilizar o conhecimento adquirido no curso ministrado e os materiais utilizados e referidos na sessão, 
nomeadamente, a legislação, e demais elementos de estudo que forem fornecidos em cada sessão. 

 

AVALIAÇÃO  
Os conhecimentos teóricos e os saberes de natureza declarativa adquiridos pelos participantes no curso ministrado serão avaliados por meio 
de perguntas de escolha múltipla e perguntas de desenvolvimento. O teste terá dois grupos: I Grupo -  perguntas de escolha múltipla com 3 a 5 
opções ou, perguntas de escolha dupla verdadeiro-falso; II Grupo- perguntas de desenvolvimento são constituídas por um enunciado, sob a 
forma de texto/enunciado, onde o aluno é solicitado a responder por escrito evocando conhecimentos, e procedendo em maior ou menor grau a 
uma análise, descrição, explicação, comentário e síntese do conteúdo do texto/enunciado. 
 
A prova terá a duração máxima de 60 minutos. 

 

CERTI FICAÇÃO  
Os alunos que obtenham aprovação na avaliação, será emitido um Certificado de Formação Profissional através da SIGO, tal como previsto na 
Portaria nº 474/2010, de 8 de julho. Este Certificado é válido para efeito de acumulação de horas de formação contínua, com vista ao cumprimento 
das 40 horas anuais de formação contínua obrigatória, de acordo com o Código do Trabalho. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/programas   
 
 

 

 

91 

CENTRO DE ESTUDOS Dantas Rodrigues/ PLANO DE FORMAÇÃO 2021  

CURSO EMPREGO PÚBLICO  
 
 

                                                                                                                Assessor científico 
                                                                                                                                                           Professor Especialista Manuel Conchinha 
DURAÇÃO  
 
20 horas  
 
 
MÓDULOS  
 
6 (se is) 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTI COS  

 

A) Introdução        
 

A organização da função pública, O conceito de emprego na Administração Pública e o posto de trabalho. 
 

B) Desenvolvimento  

 

b.1) Módulo 1 – O Trabalhador Público 

 

  - Primeira Sessão – 3h 

 

-  O trabalhador público 

-  Os requisitos para ser trabalhador público: 

1. O concurso de pessoal 

2. Direitos e os deveres 

 

- Síntese da sessão. 
 

 

b.2) Módulo 2 – O Empregador Público 

   

 - Segunda Sessão – 3h 

 

- O empregador público 

1. Poderes e os deveres 

2. O pessoal dirigente 

- A integridade do sector público; 

- O conflito de interesses: 

1.A proibição da acumulação de empregos e cargos públicos e a acumulação de emprego público com atividade privada 

2. As incompatibilidades e as limitações ao exercício de certas funções após a cessação da relação jurídica de emprego público 
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A proteção de trabalhador público denunciante de infração de que tenha conhecimento no exercício. 

- Síntese da sessão. 

 

b.3) Módulo 3– A Remuneração e o Horário de Trabalho 

 
- Terceira Sessão – 3h 
 

-  O conceito de remuneração 

-  Os componentes da remuneração 

1. Remuneração base; 

2. Suplementos remuneratórios; 

3. Prémios de desempenho. 

-  Alteração do posicionamento remuneratório 

-  Horários de Trabalho: 

1. O enquadramento legal  

2. Conciliar interesse público com proteção legal dos trabalhadores. 
 

- Síntese da sessão. 
 

 

b.4) Módulo 4 – Férias, Faltas e Licenças 

 

 - Quarta Sessão – 3h 

 

 - Os critérios a considerar na marcação e alteração de férias 

- As férias no agregado familiar 

- O período e o gozo das Férias 

- As Faltas Justificadas e Injustificadas 

- As diferentes causas das faltas 

- As licenças sem remuneração 

- As licenças na parentalidade 

- Faltas e Licenças no regime de comissão de serviço 

- As Dispensas de serviço 

- A tolerância de ponto 

- Síntese da sessão. 
 

 
b.5) Módulo 5 –   Mobilidade do Contrato de Trabalho  
 
- Quinta Sessão – 3h 

 

- Noção de Mobilidade 

- A mobilidade externa e interna 
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- Situações excecionais de mobilidade 

- A suspensão do contrato 

- A formalização da mobilidade 

- Os direitos do trabalhador na mobilidade 

- A mobilidade e a livre circulação de trabalhadores na União Europeia 

- Formulários e requerimentos para obtenção de mobilidade. 

 

- Síntese da sessão. 
 

b.6) Módulo 6 - A Extinção do vínculo de emprego Público 

 
- Sexta Sessão – 3h 

 

-  O direito à segurança no emprego público 

-   As formas de cessação da relação jurídica de emprego público 

- A Caducidade; 

- O Acordo; 

- A Extinção por motivos disciplinares; 

- A extinção pelo trabalhador com aviso prévio; 

- A Extinção pelo trabalhador com justa causa; 

-  A compensação pela cessação do vínculo. 

 

- Síntese da sessão. 

 
 

c) Conclusão  

 
-  Sétima Sessão– 2h 

- Período para questões e dúvidas;  

 

d) Avaliação 

-  Prova de conhecimentos teóricos e os saberes de natureza declarativa adquiridos pelos formandos no curso ministrado   

 
DESTI NATÁRIOS  

 
 
A formação é dirigida, nomeadamente a juízes, advogados, solicitadores, técnicos oficiais de contas, revisores oficiais de contas, auditores,  
gestores de recursos humanos, diretores, assistentes de direção, chefes de departamento, chefes de serviço, assessores, supervisores, 
secretários da administração, técnicos administrativos, técnicos da administração escolar, técnicos superiores, técnicos especialistas tesoureiros, 
secretários e,  aos demais interessados em obter formação ou proceder a uma atualização nestas temáticas. 
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OBJETIVO GERAL  

 
A formação possibilita aquisição de competências pessoais e conhecimentos jurídicos que servirão para melhorar o desempenho dos 
participantes na prestação de informação aos utentes dos serviços e acompanhamento das formalidades inerentes ao regime da relação jurídica 
de emprego público, em consonância com as alterações legislativas em vigor 

 
 

OBJECTIVOS ESPECÍ FICOS  
 
No final do curso os formandos deverão ser capazes de: 
Perceber o contexto normativo em que se insere a relação jurídica de emprego público 
Conhecerem os direitos e deveres trabalhador público, o pessoal dirigente, os conflitos de interesse as incompatibilidades e as limitações ao 
exercício de certas funções, os componentes da remuneração, e, o horário de trabalho, saberem os procedimento dos meios de impugnação da 
avaliação do desempenho a considerar na marcação e alteração de férias, conciliar interesse público com proteção legal dos trabalhadores, as  
faltas justificadas e injustificadas, as licenças sem remuneração e as licenças na parentalidade.  
Por fim, os direitos do trabalhador na mobilidade e as formas de cessação da relação jurídica de emprego público 
Para tal, os formandos deverão utilizar o conhecimento adquirido no curso ministrado e os materiais utilizados e referidos na sessão, 
nomeadamente, a legislação, e demais elementos de estudo que forem fornecidos em cada sessão. 

 

AVALIAÇÃO  
Os conhecimentos teóricos e os saberes de natureza declarativa adquiridos pelos alunos no curso ministrado serão avaliados por meio de 
perguntas de escolha múltipla e perguntas de desenvolvimento. O teste terá dois grupos: I Grupo - perguntas de escolha múltipla com 3 a 5 
opções ou perguntas de escolha dupla verdadeiro-falso; II Grupo - perguntas de desenvolvimento são constituídas por um enunciado, sob a 
forma de texto/enunciado, onde o aluno é solicitado a responder por escrito evocando conhecimentos, e procedendo em maior ou menor grau a 
uma análise, descrição, explicação, comentário e síntese do conteúdo do texto/enunciado. 
 
A prova terá a duração máxima de 60 minutos. 

 

CERTI FICAÇÃO  
Os alunos que obtenham aprovação na avaliação, será emitido um Certificado de Formação Profissional através da SIGO, tal como previsto na 
Portaria nº 474/2010, de 8 de julho. Este Certificado é válido para efeito de acumulação de 20 horas de formação contínua, com vista ao 
cumprimento das 40 horas anuais de formação contínua obrigatória, de acordo com o Código do Trabalho. 
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CURSO INTRODUÇÃO ÀS PROFISSÕES JURÍDICAS E PARAJURÍDICAS 
 
 
DURAÇÃO                                                                                                                                      Assessor científico 
                                                                                                                                                           Professor Especialista Dantas Rodrigues 
28 Horas  
 
 
MÓDULOS  
 
6 (seis) 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTI COS  
 

A) Introdução             

- Aspetos gerais sobre a função dos órgãos de soberania 

 

B) Desenvolvimento  

 

b.1) Módulo 1 – O Direito e a Justiça 

 

Parte 1 - Sessão da manhã – 3h30m 

 
- O que é o Direito? 
- O Direito e a Justiça   
- Os símbolos do Direito e da Justiça    
- Diversos tipos de normas: normas jurídicas, normas religiosas, normas de cortesia 

 

Síntese da sessão 

 

Parte 2 - Sessão da tarde – 3h30m 
 
- As normas jurídicas: a Lei. O que é uma Lei: principais tipos de leis 
- A entrada em vigor das leis 
- As fontes do Direito 
- Os principais ramos do Direito 

 

Síntese da sessão 

 

b.2) Módulo 2 – As Instituições do Direito e de Realização da Justiça 
  
 Sessão da manhã – 3h30m 
  
- A relação jurídica  
- Personalidade jurídica, capacidade jurídica e esfera jurídica 
- Função dos tribunais 
- Os tribunais nacionais: 
 

1) Tribunal Judicial de Primeira Instância 
2) Tribunal Judicial de Segunda Instância 



/programas   
 
 

 

 

96 

CENTRO DE ESTUDOS Dantas Rodrigues/ PLANO DE FORMAÇÃO 2021  

3) Supremo Tribunal de Justiça 
4) Tribunal Constitucional 

 
- Os tribunais internacionais: 
 

1) Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias 
2) Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
3) Tribunal Penal Internacional 

 
Síntese da sessão 

 

b.3) Módulo 3 – As Profissões Jurídicas  

 

 Sessão da tarde – 3h30m  

 
- As profissões jurídicas, sua tipologia, principais atribuições e prática profissional das várias profissões inerentes, a saber:  

a. Advogado 
b. Solicitador 
c. Notário 
d. Conservador 
e. Os magistrados judiciais: juiz; Ministério Público   

 
Síntese da sessão 

 

b.4) Módulo 4 – As Profissões Parajurídicas  
 
Sessão da manhã – 3h30m  
 
- As profissões parajurídicas, sua tipologia, principais atribuições e prática profissional das várias profissões inerentes, a saber: 
- Oficial de Justiça 
- Órgãos de polícia criminal: 

a. Polícia Judiciária (PJ) 

b. Polícia de Segurança Pública (PSP)  

c. Guarda Nacional Republicana (GNR)  

d. Polícia Marítima (PM) 

e. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 

- Outras autoridades equiparadas:  
a. Inspetor da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) 
b. Inspetor da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) 
c.  Inspetor da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) 

 

Síntese da sessão 

 

b.5) Modulo 5 – As Principais Obrigações Legais 

 

Sessão da tarde – 3h30m  

 
- Aspetos fundamentais da prática profissional (instituições, códigos, processos, protocolo) 
- A defesa de uma causa: resolução e/ou simulação de diversos casos práticos a resolver com os alunos    

Síntese da sessão 
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b.6) Módulo 6 – Uma Audiência de Julgamento    

 

Sessão da manhã – 3h30m 
 
- Preparação e distribuição aos alunos das atribuições e tarefas dos diversos intervenientes processuais numa audiência de julgamento 
- Realização da audiência de julgamento   

 

Sessão da tarde – 3h30m  

 

c) Conclusão  
 
- Período para questões e dúvidas  

 

d) Avaliação:  Prova de conhecimentos teóricos e do entendimento de natureza declarativa adquiridos pelos alunos no curso ministrado   

 
DESTI NATÁRIOS  
 
A formação é dirigida a estudantes do ensino secundário (10º, 11º ou 12º anos), pré-universitários, que ponderem uma escolha profissional na 
área das profissões jurídicas e parajuridicas, e aos demais interessados em obter formação ou proceder a uma atualização nestas temáticas. 
 
 
OBJETIVO GERAL  
 
A formação visa proporcionar uma aprendizagem especializada nas matérias relacionadas com as profissões jurídicas e parajurídicas, conhecer 
o acesso a essas profissões, a organização do Estado e do Direito. Visa também o entendimento do modo de funcionamento das autoridades 
judiciais e judiciárias e o conhecimento do processo judicial, com a respetiva aprendizagem de defesa de uma causa e sua part icipação, como 
atores, numa audiência de julgamento, a fim de alcançarem uma melhor compreensão do papel dos diferentes intervenientes processuais. 
 
  
OBJECTIVOS ESPECÍ FICOS  
 
No final do curso, os formandos deverão ser capazes de desenvolver competências que os ajudem a: a) conhecer o que é o Direito. 
Sensibilizarem-se para a linguagem e os conceitos-chave do mesmo. Conhecerem as diversas aplicações práticas e profissionais do Direito, 
contactarem os seus principais instrumentos e entenderem a lógica dos seus diversos ramos; b) deverão ainda ser capazes de compreender 
como se faz o acesso às diferentes profissões jurídicas. Defender uma causa. Desenvolver competências de comunicação oral e de 
argumentação em público; e c) experimentar a resolução jurídica dalguns problemas e casos práticos jurídicos e participar numa simulação de 
um julgamento. Decidir se a profissão jurídica ou parajurídica constitui, para eles, uma opção profissional. 
 
Para tanto, os alunos deverão utilizar o conhecimento adquirido no curso ministrado e os materiais utilizados e referidos nas sessões, 
nomeadamente a legislação aplicável e os demais elementos de estudo que lhes forem fornecidos. 
 
AVALIAÇÃO  
 
Os conhecimentos teóricos e os saberes de natureza declarativa adquiridos pelos alunos no curso ministrado serão avaliados por meio de 
perguntas de escolha múltipla e perguntas de desenvolvimento. O teste terá dois grupos: I Grupo, perguntas de escolha múltipla com 3 a 5 
opções ou perguntas de escolha dupla verdadeiro-falso; II Grupo, perguntas de desenvolvimento serão constituídas por um enunciado, sob a 
forma de texto/enunciado, às quais o aluno terá de responder por escrito, evocando conhecimentos e procedendo, em maior ou menor grau, a 
uma análise, descrição, explicação, comentário e síntese do conteúdo do texto/enunciado. 
 
A prova terá a duração máxima de 60 minutos. 
 
CERTI FICAÇÃO  
Os alunos que obtenham aprovação na avaliação, será emitido um Certificado de Formação Profissional através da SIGO, tal como previsto na 
Portaria nº 474/2010, de 8 de julho. Este Certificado é válido para efeito de acumulação de horas de formação contínua, com vista ao cumprimento 
das 40 horas anuais de formação contínua obrigatória, de acordo com o Código do Trabalho. 
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CURSO A FUNÇÃO DIPLOMÁTICA 
 
 
DURAÇÃO                                                                                                                                      Assessor científico 
                                                                                                                                                           Prof. Doutor António Chrystêllo Tavares 
22 Horas  
 
 
MÓDULOS  
 
6 (seis) 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTI COS  
 

A) Introdução             

O Estado e a diplomacia, enquadramento jurídico 

B) Desenvolvimento  

 

b.1) Módulo 1 – História da Diplomacia 

 

Sessão da manhã – 3h30m 
 
- A origem da diplomacia 
- A evolução da diplomacia até ao Tratado de Vestefália (1648) 
- Do século XVII ao fim da Primeira Guerra Mundial 
- A Segunda Guerra Mundial e o surgimento das organizações internacionais 
- Breve resenha da diplomacia em Portugal, do século XVII ao Estado Novo 
- A diplomacia pós-25 de abril 
- A diplomacia após a nossa adesão à Comunidade Económica Europeia 

 

Síntese da sessão 

 

b.2) Módulo 2 – O Direito Internacional 

 

Sessão da tarde – 3h30m 
 
- O reconhecimento dos Estados e dos Governos 
- O Direito Internacional 
- Os tratados internacionais: noção jurídica, processo de aprovação 
- A importância da Organização das Nações Unidas: função, estrutura orgânica 
- Os principais textos de Direito Diplomático: A Convenção de Viena sobre relações diplomáticas 

 

Síntese da sessão 

 

b.3) Módulo 3 – Modelos da Diplomacia 
  
Sessão da manhã – 3h30m  

- Diplomacia bilateral 
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- Diplomacia multilateral 
- Diplomacia parlamentar 
- Diplomacia direta 
- Diplomacia paralela 
- Diplomacia preventiva 
. Diplomacia coerciva 
- Diplomacia cultural 
- Diplomacia económica 

 

b.4) Módulo 4 – Os Instrumentos da Função Diplomática 

  

Sessão da tarde – 3h30m  
 
- Os órgãos de chefia do Estado encarregados das relações internacionais: Chefe de Estado; Chefe de Governo; e ministro dos Negócios 
Estrangeiros 
- A Missão Diplomática 
- Requisitos para o estabelecimento de uma Missão Diplomática 
- Os elementos materiais e os elementos pessoais da Missão Diplomática 
- As funções da Missão Diplomática e dos seus membros  
- As Missões multilaterais 
- As instruções diplomáticas e a diligência diplomática 
- Os relatórios diplomáticos 
- A língua diplomática 

 

b.5) Módulo 5 – Os elementos da Atividade Diplomática 
 
Sessão da manhã – 3h30m  
 
- A negociação 
- A observação 
- A informação 
- A representação 
- A promoção 
- A proteção 
- A função diplomática e a função consular 
 
Síntese da sessão 

 

b.6) Módulo 6 – O Estatuto Diplomático 

 

Sessão da tarde – 4h30m  

 
- A proteção da representação diplomática: a inviolabilidade da Missão e dos membros da Missão 
- A proteção do Estado acreditante 
- Privilégios e imunidades para o exercício da função diplomática 
- As imunidades de jurisdição 
- Privilégios fiscais e aduaneiros 
- O asilo diplomático 

 

Síntese da sessão 

 

c) Conclusão  
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- Período para questões e dúvidas 

 

d) Avaliação 
 
- Prova de conhecimentos teóricos e do entendimento de natureza declarativa adquiridos pelos alunos no curso ministrado   

 
DESTI NATÁRIOS  
 
A formação é dirigida a estudantes e profissionais que trabalhem, ou pretendam vir a trabalhar com organizações internacionais, representações 
diplomáticas, ou a aceder a uma carreira internacional, nomeadamente advogados, solicitadores, estagiários, auditores, revisores, técnicos da 
Autoridade Tributária Aduaneira, inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, agentes de segurança e vigilância, militares em missões 
Internacionais, jornalistas, assessores jurídicos, técnicos superiores do Ministério dos Negócios Estrangeiros, técnicos superiores das 
embaixadas e consulados, técnicos superiores das autarquias locais, e aos demais interessados em obter formação ou proceder a uma 
atualização nestas temáticas. 
 
 
OBJETIVO GERAL  
 
A formação visa proporcionar uma formação especializada nas matérias relacionadas com a diplomacia, sua história, envolvência social. 
Conhecer os modelos atuais de diplomacia, os instrumentos da atividade diplomática, os tratados internacionais e a sua importância na génese 
da moderna diplomacia, o estatuto diplomático e as normas de proteção do Estado acreditante. 
 

 
OBJECTIVOS ESPECÍ FICOS  
 
No final do curso os formandos deverão ser capazes de: a) compreender a função da diplomacia no mundo atual e em Portugal. A importância 
dos tratados internacionais. O funcionamento da Organização das Nações Unidas como centro da diplomacia internacional. Conhecer a 
Convenção de Viena sobre relações diplomáticas e a Convenção de Viena sobre relações consulares; b) deverão ainda ser capazes de distinguir 
os diferentes modelos de diplomacia e compreender a função diplomática no seu conjunto, sabendo distinguir a função diplomática da função 
consular; c) conhecer igualmente os órgãos de chefia do Estado encarregados das relações internacionais (Chefe de Estado, Chefe de Governo 
e ministro dos Negócios Estrangeiros); d) Por fim, o estatuto diplomático, a proteção da representação, a proteção do Estado acreditante, 
privilégios e imunidades para o exercício da função diplomática, o asilo diplomático. 

Para tanto, os alunos deverão utilizar o conhecimento adquirido no curso ministrado e os materiais utilizados e referidos na sessão, 
nomeadamente a legislação aplicável e demais elementos de estudo que forem fornecidos em cada sessão.  
 
AVALIAÇÃO  
 
Os conhecimentos teóricos e os saberes de natureza declarativa adquiridos pelos alunos no curso ministrado serão avaliados por meio de 
perguntas de escolha múltipla e perguntas de desenvolvimento. O teste terá dois grupos: I Grupo, perguntas de escolha múltipla com 3 a 5 
opções ou perguntas de escolha dupla verdadeiro-falso; II Grupo, perguntas de desenvolvimento que serão constituídas por um enunciado, sob 
a forma de texto/enunciado, às quais o aluno terá de responder por escrito, evocando conhecimentos e procedendo, em maior ou menor grau, 
a uma análise, descrição, explicação, comentário e síntese do conteúdo do texto/enunciado. 
 
A prova terá a duração máxima de 60 minutos. 
 

CERTI FICAÇÃO  
Os alunos que obtenham aprovação na avaliação, será emitido um Certificado de Formação Profissional através da SIGO, tal como previsto na 
Portaria nº 474/2010, de 8 de julho. Este Certificado é válido para efeito de acumulação de horas de formação contínua, com vista ao 
cumprimento das 40 horas anuais de formação contínua obrigatória, de acordo com o Código do Trabalho 
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CURSO PROTOCOLO 
 
 
DURAÇÃO                                                                                                                                      Assessor científico 
                                                                                                                                                           Prof. Doutor António Chrystêllo Tavares 
21 Horas  
 
 
MÓDULOS  
 
6 (se is)  
 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTI COS  
 

A) Introdução 

A origem, significado e importância do protocolo 

B) Desenvolvimento  

 

b.1) Módulo.1 – Os Símbolos do Estado Português 

 

Sessão da manhã – 3h30m 

 
- A bandeira nacional, sua História 
- A esfera armilar, o escudo português, os castelos, os besantes 
- O normativo do Decreto-Lei n° 150/87: regras de utilização da bandeira nacional 
- As bandeiras militares de Portugal 
- O hino nacional: A Portuguesa 
- A letra do hino nacional 

 

Síntese da sessão 

 

b.2) Módulo 2 – O Protocolo Social 

 

Sessão da Tarde – 3h30m 

 
- O protocolo social: definição e reconhecimento dos países e dos governos 
- A fórmula magistral da vida  
 
a) Saber ser: a atitude, a simpatia, o tato, a impertinência, o sentido de humor, o autodomínio 
b) Saber estar: a cortesia, a urbanidade, a educação 
c) Saber funcionar: o rigor, a pontualidade, a autoridade 
 
- A imagem das pessoas: Dress code, a indumentária apropriada e correta 
- A indumentária de etiqueta: em Portugal, no Reino Unido, nos Estados Unidos da América do Norte 

 

 

Síntese da sessão 
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b.3) Módulo 3 – A Comunicação 

  

Sessão da manhã – 3h30m  
 
- A comunicação escrita 
- A comunicação oral  
- A comunicação oral em língua inglesa 
- As regras da expressão oral 
- As regras da expressão escrita 
- Recomendações para falar em púbico 
- O discurso em festas 
- O discurso em brindes 

 

Síntese da sessão 

 

b.4) Módulo 4 – O Protocolo Empresarial 

 

Sessão tarde – 3h30m  
 
- A negociação: o acordo 
- A persuasão: as regras 
- A estratégia para a negociação 
- A figura do mediador 
- A receção da delegação negociadora: o papel do anfitrião 
- Programa de atividades da delegação negociadora 
- A importância da sala de reuniões 
- As regras de ouro do protocolo empresarial internacional 

 

Síntese da sessão 

 

b.5) Módulo. 5 – Saber Receber 

 

Sessão da manhã – 3h30m 
 
- Objetivos do convite para uma refeição: prazo, redação do convite escrito 
- Elaboração da lista dos convidados 
- A colocação das mesas 
- A distribuição dos convidados 
- O posicionamento do serviço de mesa: prato, talher, copos, guardanapo, cartão informativo respeitante ao convidado 
- Como servir 
- Ordem dos pratos 
- Carta de vinhos 

 

- Síntese da sessão 

 

Sessão da tarde – 3h30m  
 
- A hierarquia das entidades públicas: Lei das Precedências do Protocolo do Estado Português (Lei n.º 40 / 2006, de 25 agosto) 

Síntese da sessão 
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b.6) Módulo – Protocolo Diplomático  

 

Sessão manhã – 3h30m  
 
- Origem do protocolo diplomático 
- Função diplomática, função consular 
- As missões diplomáticas: embaixadas e missões permanentes 
- Carreira diplomática: adido de embaixada, secretário de embaixada, conselheiro de embaixada, minist ro plenipotenciário e embaixador 

 

Síntese da sessão 

 

Sessão tarde – 3h30m  

 

c) Conclusão  

 
- Período para questões e dúvidas 

 

d) Avaliação 
 
- Prova de conhecimentos teóricos e do entendimento de natureza declarativa adquiridos pelos alunos no curso ministrado 

 
DESTI NATÁRIOS  
 
A formação é dirigida a estudantes e a profissionais que trabalhem, ou pretendam vir a trabalhar com organizações internacion ais, 
representações diplomáticas ou aceder a uma carreira internacional, nomeadamente advogados, magistrados, solicitadores, estagiários, 
auditores, revisores, docentes, técnicos da Autoridade Tributária Aduaneira, inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, agentes de 
segurança e vigilância, militares em missões internacionais, jornalistas, assessores jurídicos, técnicos supe riores do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, técnicos superiores das embaixadas e consulados, técnicos superiores das autarquias locais, técnicos superiores das empresas 
públicas, gestores e técnicos na área da restauração e hotelaria, e aos demais interessados em obter formação ou proceder a uma atualização 
nestas temáticas. 
 
 
OBJETIVO GERAL  
 
A formação visa proporcionar uma aprendizagem especializada nas matérias relacionadas com o protocolo social, o protocolo empresarial, o 
protocolo diplomático, as formas de comunicação oral e escrita, o saber receber os convidados pelo anfitrião.  
 
OBJECTIVOS ESPECÍ FICOS  
 
No final do curso os formandos deverão ser capazes de: a) distinguir os símbolos nacionais as ordens honoríficas portuguesas e a consequente 
hierarquia das entidades públicas. Conhecer o protocolo social, o saber ser, o saber estar, o saber funcionar, a indumentária correta, a 
indumentária de etiqueta. Conhecer a correta comunicação escrita e oral; b) compreender o protocolo empresarial, a estratégia para a 
negociação, as regras da persuasão, a figura do mediador, o papel do anfitrião; e c) deverão ainda ser capazes de redigir um convite para uma 
refeição, elaborar a lista dos convidados e a sua distribuição. O posicionamento do serviço de mesa, isto é, a colocação do prato, talher, copos, 
guardanapo, cartão informativo respeitante ao convidado, ordem dos pratos. Carta de vinhos a servir.  

Para tanto, os alunos deverão utilizar o conhecimento adquirido no curso ministrado e os materiais utilizados e referidos na sessão, 
nomeadamente a legislação aplicável aos sectores, respondendo acertadamente às questões e casos práticos que forem fornecidos em cada 
sessão. 

AVALIAÇÃO  
 
Os conhecimentos teóricos e os saberes de natureza declarativa adquiridos pelos alunos no curso ministrado serão avaliados por meio de 
perguntas de escolha múltipla e perguntas de desenvolvimento. O teste terá dois grupos: I Grupo, perguntas de escolha múltipla com 3 a 5 
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opções ou perguntas de escolha dupla verdadeiro-falso; II Grupo, perguntas de desenvolvimento serão constituídas por um enunciado, sob a 
forma de texto/enunciado, às quais o aluno terá de responder por escrito, evocando conhecimentos e procedendo, em maior ou menor grau, a 
uma análise, descrição, explicação, comentário e síntese do conteúdo do texto/enunciado. 
 
A prova terá a duração máxima de 60 minutos. 
 
 
CERTI FICAÇÃO  
Os alunos que obtenham aprovação na avaliação, será emitido um Certificado de Formação Profissional através da SIGO, tal como previsto na 
Portaria nº 474/2010, de 8 de julho. Este Certificado é válido para efeito de acumulação de horas de formação contínua, com vista ao 
cumprimento das 40 horas anuais de formação contínua obrigatória, de acordo com o Código do Trabalho. 
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Inscrições  
 

/ Os programas dos cursos apresentados neste plano de formação e as respetivas fichas de inscrição com informações detalhadas sobre 
formadores, datas, locais de realização, custos de inscrição e modalidades de pagamento serão disponibilizados no site do CEDR 
(https://cedr.pt) cerca de 4 semanas antes das respetivas datas de início. 

/ Regulamento de funcionamento da formação e as condições gerais de inscrição disponíveis em: https://cedr.pt 

/ A inscrição considerar-se-á definitiva após a receção da respetiva ficha, a aceitação das Condições Gerais de participação e o pagamento 
da ação de formação. 

/ Apenas são admitidas desistências ocorridas até dois dias úteis antes da data do início da ação de formação, sendo, nesta eventualidade 
devolvida a totalidade do preço pago. 

/ As desistências ocorridas depois do prazo previsto no anterior ponto não dão lugar a qualquer devolução do preço pago.  

/ O curso só se realizará mediante um número mínimo de inscrições, reservando-se a CEDR o direito de adiar ou cancelar o curso, 
informando desse facto os inscritos e devolvendo o respetivo pagamento.  

/ Desconto global de 10% em mais do que uma inscrição 

Desconto global de 10% para clientes regulares 

Desconto global de 15% para formandos pré-universitários ou universitários 

 
Certificação 

 
/ No final, os conhecimentos teóricos e os saberes de natureza declarativa adquiridos pelos alunos no curso ministrado serão avaliados por 

meio de perguntas de escolha múltipla e perguntas de desenvolvimento. O teste terá dois grupos: I Grupo, perguntas de escolha múltipla 
com 3 a 5 opções ou perguntas de escolha dupla verdadeiro-falso; II Grupo, perguntas de desenvolvimento que serão constituídas por um 
enunciado, sob a forma de texto/enunciado, às quais o aluno terá de responder por escrito, evocando conhecimentos e procedendo, em 
maior ou menor grau, a uma análise, descrição, explicação, comentário e síntese do conteúdo do texto/enunciado.  A prova terá a duração 
máxima de 60 minutos 

 

/ os participantes que frequentarem com assiduidade o curso e com avaliação positiva receberão o respetivo Certificado de Formação 
Profissional, de acordo com a legislação em vigor. 

 

Proteção de dados pessoais 
 

/ Os dados recolhidos no formulário de inscrição serão tratados pela DR&A, enquanto entidade responsável pelo tratamento dos dados 
pessoais. Os dados pessoais recolhidos, necessários para efeitos de execução contratual, serão tratados para a finalidade de gestão do 
processo de inscrição, gestão da formação e divulgação de iniciativas de formação da DR&A bem como para o processamento da respetiva 
faturação e ainda, quando for o caso, para envio às entidades públicas responsáveis pela certificação da formação (DGERT)  

/ Os dados pessoais relativos à formação serão conservados pelo período necessário para a prossecução das finalidades do tratamento acima 
referidas. Apenas os dados marcados com um asterisco são de preenchimento obrigatório. Os restantes dados são de preenchimento 
facultativo. O não fornecimento dos dados considerados como obrigatórios determina a impossibilidade de proceder à inscrição. 

/ Pode ainda solicitar o acesso, retificação, apagamento, oposição, limitação do tratamento ou portabilidade, mediante pedido escrito enviado 
para cedr@cedr.pt. Caso tenha alguma questão sobre a forma como a tratamos os dados pessoais, poderá contactar-nos através do 
endereço CEDR: Av. Elias Garcia, 162 – 6º Dto. – 1050-102 LISBOA. 

 
Seguro de Acidentes pessoais 
 

/ Para todos os formandos que não beneficiem de um seguro de acidentes de trabalho em vigor, quer sejam inscritos pelas respetivas 
entidades patronais quer sejam trabalhadores independentes, a DR&A acionará o respetivo seguro de acidentes pessoais 

 

Formações Intraempresa 
 

O Plano de Formação do CEDR encontra-se também disponível em formato Intraempresa. Para mais informações, agradecemos que nos 
contactem através do endereço cedr@cedr.pt 

https://cedr/



