
 

 

N/Ref. 67/12                     Angra do Heroísmo, Março de 2012 

 

Assunto: REFORMULAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL (PQE).  

 

Caro Associado, 

 

Sabe o que é o Programa de Qualificação Empresarial? 

  
Leva-se ao seu conhecimento a publicação da Resolução do Conselho do Governo n.º 

10/2012, de 25 de Janeiro, que vem reformular o Programa de Qualificação Empresarial (PQE). 

 

O Programa de Qualificação Empresarial visa a qualificação dos recursos humanos, em 

situações de crise empresarial, de modo a melhorar a sua situação profissional, a sua 

empregabilidade, assim como aumentar a qualidade do tecido empresarial açoriano. 

 

O PQE concretiza-se através de medidas de apoio aos empregadores e seus trabalhadores, em 

situação de crise empresarial, nos termos do Regulamento publicado em anexo à presente 

Resolução. 

 

O presente programa operacionaliza-se no âmbito:  

 

a) Dos Despachos n.ºs 112/2008, 113/2008, ambos de 21 de Fevereiro, Despacho n.º 

504/2011, de 15 de Abril, Despacho n.º 162/2008, de 28 de Fevereiro e do 

Despacho Normativo n.º 8/2008, de 12 de Fevereiro, alterado e republicado pelo 

Despacho Normativo n.º 43/2011, de 9 de Junho; 

b) De acções de pós-graduação ministradas na Universidade dos Açores; 

c) De acções de formação previamente autorizadas pela Direcção Regional do 

Trabalho, Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor; 

d) De acções de reconhecimento, validação e certificação de competências escolares 

e/ou profissionais organizadas pela Rede Valorizar. 

 

Nos casos, em que nos termos dos artigos 298.º e 308.º do Código do Trabalho, ocorra a 

redução temporária dos períodos normais de trabalho, não inferior a 30% e que não exceda 



 

 

50% do período normal de trabalho semanal aplicável, ou de suspensão do contrato de 

trabalho, o montante da compensação retributiva referida no n.º 3 do artigo 305.º do Código 

do Trabalho, a suportar pelas empresas com trabalhadores inseridos em acções de formação, 

é reembolsado à empresa pelo Fundo Regional de Emprego. 

 

O presente diploma entrou em vigor no dia 2266  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22001122 e não dispensa a sua leitura, 

no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1333124578.pdf, no qual poderá consultar os 

objectivos do PQE, os destinatários, condições de acesso, entre outros. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 

 

 


