
 

 

 

o Saber o que se pode e o que não se pode incluir num RI  

o Garantir que o RI está em plena conformidade com a legislação vigente 

o Estruturar o RI de forma pragmática 

o Elaborar as cláusulas e definir as sanções por incumprimento 

o Conhecer as cláusulas e disposições mais frequentes e as mais recentes 

o Analisar o processo de consulta ao ORT 

o Gerir a aprovação do RI por parte da IGT

Obrigatório para empresas com mais de 100 trabalhadores

Aspectos jurídicos e práticos para a elaboração do

Regulamento Interno
de acordo com a legislação vigente e para evitar sanções

Luanda, 7 e 8 de Dezembro de 2021 - Hotel**** 

16 horas de Formação Intensiva para dominar

www.sapientzia.com contacto@sapientzia.com 921018466

Seminário Prático

Inclui 
• Simulações 
• Resolução de casos práticos 
• Apresentação de casos e resoluções reais em 

Angola 
• 100% Participativo

Inscreva-se Já em 

 www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

http://www.sapientzia.com
mailto:contacto@sapientzia.com
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Estimado/a Profissional, 

O Regulamento Interno representa para as organizações um documento fundamental 
para garantir que os Colaboradores levam a cabo as suas tarefas de forma plena e com 
foco na produtividade e eficiência.  

Além disso, a Lei Geral do Trabalho estabelece a obrigatoriedade de as empresas com 
mais de 100 trabalhadores contarem com um Regulamento Interno. O incumprimento 
supõe uma multa de entre 4 e 8 vezes o salário médio praticado na empresa. 

Se a sua organização ainda não desenvolveu este documento ou pretende modificá-lo ou 
actualizá-lo, este é o momento perfeito para o fazer porque a S-Training desenvolveu 
um Seminário técnico que lhe dará as chaves e ferramentas para elaborar o seu: 

REGULAMENTO INTERNO  
Luanda, 7 e 8 de Dezembro de 2021 

Aproveite esta oportunidade e inscreva-se quanto antes no Seminário que lhe 
permitirá elaborar com máximo rigor um dos documentos mais importantes para a sua 
organização. 

Será para nós um prazer recebê-l@ no dia 7 de Dezembro. Estamos à sua disposição! 

Com as mais cordiais saudações  

Direcção de Conteúdos  
S-Training 

  PS - Grupos reduzidos e vagas limitadas. Por favor reserve a sua 
quanto antes! 

 

Luanda, 7 e 8 de Dezembro 
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Enquadramento e Contextualização 

• Porque surge a necessidade de contar com um Regulamento Interno (RI) 

• Quem tem obrigação de contar com um RI 

• De que forma o Regulamento Interno promove a produtividade e a eficiência 

• O que se pode e o que não se pode incluir num RI 

• Como garantir um RI em plena conformidade com a Legislação vigente 

Definição da estrutura do RI 

• Facilidade de interpretação das disposições  

• Apresentação e dados da empresa 

• Identidade corporativa e filosofia de empresa: 

o Missão, visão e valores 

• Cláusulas que envolvem obrigações e/ou restrições  

• Esclarecimento de dúvidas e explicação dos termos utilizados 

Elaboração das cláusulas 

• A estrutura das cláusulas do RI 

• As cláusulas e disposições mais frequentes: 

o Obrigações , direitos e deveres dos colaboradores 

o Normas da organização técnica do trabalho 

o Prestação do trabalho 

o Disciplina laboral 

o Delegação de competências 

PROGRAMA PROGRAMA 

Luanda, 7 e 8 de Dezembro 
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o Definição das tarefas dos trabalhadores 

o Segurança e Higiene no trabalho 

▪ Uso de equipamentos de proteção individual (EPI) 

▪ Cuidados no manuseio de equipamentos e máquinas 

o Indicadores de rendimento do trabalho 

o Sistemas de remuneração 

o Horas e horários de funcionamento de centros de trabalho 

o Controle de entradas, saídas e circulação na organização 

o Vigilância e controle da produção 

o Comportamento perante colegas de trabalho, superiores hierárquicos e clientes 

o Licenças de trabalho 

o Procedimentos para solicitação e concessão de férias e licenças 

o Normas sobre informações confidenciais do negócio 

o Outros aspectos não relacionados com o conteúdo das relações jurídico-laborais 

• As cláusulas e disposições mais recentes: 

o Uso dos computadores, telefones móveis, tablets e outros equipamentos 

o Trabalho em modo remoto 

Definição de sanções por incumprimento 

• O incumprimento das cláusulas estabelecidas 

• Sanções previstas pela lei 

• Etapas das sanções:  

o Advertência oral 

Luanda, 7 e 8 de Dezembro 

PROGRAMA 
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o Advertência por escrito 

o Suspensão 

o Demissão 

• A proporcionalidade na imposição das sanções 

A  consulta e apresentação do RI ao órgão de 
representação dos trabalhadores (ORT) 

• Como apresentar o RI ao ORT 

• Sessões de esclarecimentos 

Aprovação e publicação do RI 

• A aprovação do RI pela Inspecção Geral do Trabalho  

• Publicação do RI nos centros/locais de trabalho 

As bases da Formação S-Training 
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das 
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo 
baseamo-nos nos seguintes princípios: 

Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata 

Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa 
investigação  das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem 
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu 
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em 
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos 
exercícios, análises de caso, simulações. 

Participação e Interactividade 

É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a 
base da interactividade.  

PROGRAMA 

Luanda, 7 e 8 de Dezembro 
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Networking 

É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências 
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade. 

Recursos Pedagógicos de alto Impacto 

As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento 
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por 
esse motivo muitas das sessões se baseiam em role-plays, simulações, análise de casos 
reais e trabalhos de grupo. 

Continuidade 

Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e 
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e 
compromissos a assumir. 

Formadores de Referência 

Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em 
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos 
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimento 
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar 
com exactidão qualquer tema relacionado com os  Procedimentos Disciplinares  

Especialmente desenvolvido para:

• Recursos Humanos

• Jurídica

• Administrativa

• Processos

• E para tod@s @s Profissionais que tenham a seu cargo a elaboração do 
Regulamento Interno ou que desejem aprofundar os seus conhecimentos sobre esta 
matéria 

 

Luanda, 7 e 8 de Dezembro 
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 7 e 8 de Dezembro de 2021 

Hotel **** 

Facturação 

Belas-Benfica - Rua 6 Travessa 4 Luanda 

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 2 ou mais pessoas no 
mesmo evento. 

Para mais informação contactar  921018466

www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

921018466 

Reserve a sua Participação Inscrição

O valor da inscrição inclui a documentação 
 almoços e os coffee breaks indicados no programa.

Certificado de Assistência 

Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o solicitem. 

Cancelamento de Inscrições 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído o valor 
da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor pago. No 
entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada por escrito até 48 
horas antes do início do Seminário. 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.

Preço 
 

390.900 AKZ  

http://www.sapientzia.com
mailto:contacto@sapientzia.com
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