
REVISTO E
ACTUALIZADO!

INDEMNIZAÇÕES

CÁLCULO DE
COMPENSAÇÕES E 

5 e 6 de Julho 2023
14 e 15 de Dezembro 2023

Luanda - Hotel Skyna

Inscrições em:
927003483/ 921018466
contacto@sapientzia.com

Seminário Avançado



 de Recursos Humanos 
Jurídicos 
de Administração
Financeiros 

ESPECIAL PARA RESPONSÁVEIS:

RH SPECIALIST

 por um lado um custo económico,

por outro lado um custo de tempo e de trabalho, ou inclusivamente 

custos “legais”

O que muda com o novo pacote legislativo?

Cessação do contrato de trabalho por parte do empregador 

Cálculo da reforma do Colaborador 

Despedimento improcedente

Falência, insolvência e/ou extinção do empregador

 Trabalhadores com protecção especial

Falta de pré-aviso em despedimento procedente e/ou improcedente 

Os erros de cálculo do valor exacto das compensações e indemnizações podem ter

para as empresas e organizações custos a vários níveis:

Ao trata-se de uma questão bastante técnica é fundamental que os profissionais que

calculam o valor das compensações e das indemnizações estejam dotados de um

conhecimento o mais profundo possível de todas as variáveis exigidas pela lei e das

diferentes situações previstas pela legislação aplicável. 

Para que possa dominar todos todos os conceitos, situações e variáveis relacionados

com o cálculo de compensações e indemnizações, a S-Training retoma o

desenvolvimento e a organização um Seminário clássico, revisto e actualizado (2023) de

máxima relevância para todas as organizações.

Contamos com a sua presença na edição de 5 e 6 de Julho ou na de 14 e 15 de

Dezembro.

 

Para mais informação estamos à sua disposição 

927003483 / 921018466

contacto@sapientzia.com



CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES E
INDEMNIZAÇÕES POR PARTE DO EMPREGADOR

Programa

Como, quando e porque surge

Conceitos de base: salário, antiguidade, tipo de contrato

Muda alguma coisa com o novo pacote legislativo? O quê?

RH SPECIALIST

Compensação ou indemnização?

Casos nos que é aplicável 

Condicionantes: antiguidade, limites temporais e salário base

REFORMA

Condicionantes: caducidade do contrato, antiguidade e temporais e

salário base

www.sapientzia.com

927003483 / 921018466

contacto@sapientzia.com

Seminário

acompanhado de

exercícios práticos 

A CESSAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DO
EMPREGADOR

DESPEDIMENTO IMPROCEDENTE

Compensação ou indemnização?

A declaração de improcedência

Reintegração do trabalhador vs direito a indemnização

Data de despedimento e antiguidade

A indemnização compensatória por não reintegração 



RH SPECIALIST

CASOS DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA OU
EXTINÇÃO DO EMPREGADOR 

Compensação ou indemnização?

Condicionantes: data de caducidade, salário base, antiguidade

TRABALHADORES COM PROTECÇÃO ESPECIAL

Casos de compensação e de indemnização

Quem conforma o colectivo? Quem são os beneficiários

Acréscimos 

INSCRIÇÕES ATRAVÉS DE: 
927003483 / 921018466

CONTACTO@SAPIENTZIA.COM

FALTA DE PRÉ-AVISO EM CASO DE
DESPEDIMENTO

Compensação ou indemnização?

Quadros médios, técnicos e superiores 

Casos de protecção: maternidade, antigos combatentes, dirigentes sindicais,

menores e trabalhadores com incapacidade

Outros casos

Temas de máxima actualidade
Aplicação prática e imediata 
Participação e intercatividade
Networking
Recursos Pedagógicos de alto impacto
Formadores de referência 

METODOLOGIA BASEADA
EM:

 

HORÁRIO
Recepção: 8h - 8h30
Início das Sessões: 8h30
Coffee breaks: 11h e 16h
Almoço: 13h - 14h
Fim das Sessões: 17h 

Atenção personalizada em todos os
eventos



1 Participante: 435.000 Kz
2 Participantes: 825.600 Kz
3 Participantes: 1.170.000 Kz 
Grupos de 5 Participantes (mesma empresa): 1.895.000 Kz
Grupos de 10 Participantes (mesma empresa): 3.600.000 Kz

INSCRIÇÕES
 

TODAS AS INSCRIÇÕES
INCLUEM:

 
16 horas de formação especializada 

Material didático

Documentação de apoio

Certificados de Participação 

Coffee Breaks

Almoços

CONTACTE-NOS
 

927003483
921018466

CONTACTO@SAPIENTZIA.
COM

 

Seminário Avançado

POLÍTICA DE 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 15%, 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.

IMPORTANTE
 

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

início do evento. Caso contrário a S-Training reserva-se o direito de admissão. 


