
 

 

N/Ref. 145/16                  Angra do Heroísmo, novembro de 2016 

 

Assunto: FORMAÇÃO PROFISSIONAL – DEVERES DA ENTIDADE EMPREGADORA. 

 

Caro Associado, 

 

Vimos por este meio, relembra-lo que o Código do Trabalho estabelece, em matéria de 

formação profissional, a obrigação do empregador proporcionar acções de formação 

profissional e do trabalhador participar, de modo diligente, nas acções que lhe sejam 

proporcionadas. 

 

- Conteúdo da Formação Contínua 

A formação contínua pode ser desenvolvida pelo empregador, por entidade formadora 

certificada para o efeito, ou por estabelecimento de ensino reconhecido, e dá lugar à emissão 

de certificado e a registo na Caderneta Individual de Competências, nos termos do regime 

jurídico do Sistema Nacional de Qualificações.  

O empregador deve assegurar, em cada ano, formação contínua, a pelo menos 10% dos 

trabalhadores da empresa. 

 

 - Horas de Formação 

Cada trabalhador tem o direito a um número mínimo de 35 horas anuais de formação 

contínua.  

O trabalhador contratado a termo por período igual ou superior a 3 meses, tem direito a um 

número mínimo de horas proporcional à duração do contrato nesse ano. 

São consideradas horas anuais de formação: 

 Hora de dispensa de trabalho para frequência de aulas e faltas, para prestação de 

provas de avaliação ao abrigo de regime de trabalhador estudante; 

 Ausências a que haja lugar no âmbito do processo de reconhecimento, validação e 

certificação de competências. 

Se o empregador não assegurar as 35 horas de formação contínua, até ao termo dos dois 

anos posteriores ao seu vencimento, transformam-se em crédito de horas em igual número 

para formação por iniciativa do trabalhador. 



 

 

O crédito de horas para formação, é referido ao período normal de trabalho, confere direito a 

retribuição e conta como tempo de serviço efectivo. 

No caso de cessação de contrato de trabalho, o trabalhador tem direito a receber a retribuição 

correspondente ao número de horas mínimo de horas de formação que não lhe tenha sido 

proporcionado, ou ao crédito de horas para formação de que seja titular à data da cessação do 

contrato de trabalho. 

 

- Entidades Formadoras  

A formação pode ser desenvolvida pelo empregador, por entidade formadora certificada para 

o efeito ou por estabelecimento de ensino reconhecido pelo ministério competente, e dá lugar 

à emissão de certificado e a registo na Caderneta Individual de Competências, nos termos do 

regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações.  

 

- Plano de Formação 

O empregador deve elaborar o plano de formação, anual ou plurianual, com base no 

diagnóstico das necessidades de qualificação dos trabalhadores. O plano de formação deve 

especificar, nomeadamente: 

 Os objectivos; 

 As entidades formadoras; 

 As acções de formação; 

 O local e o horário de realização. 

Os elementos que o plano de formação não possa especificar, devem ser comunicados, logo 

que possível, aos trabalhadores interessados, à comissão de trabalhadores ou, na sua falta, à 

comissão sindical ou intersindical, ou aos delegados sindicais. 

 

 - Responsabilidade Contra-Ordenacional 

Constitui contra-ordenação grave a violação dos deveres, prevista, nos artigos 554º e 555º do 

Código de Trabalho, e nos artigos 13º a 15º da Lei nº 105/2009, de 14 de Setembro, que 

regulamentam o Código de Trabalho nessa matéria: 

 Não promover, assegurar e organizar a formação prevista no Código de Trabalho; 

 Não conceder o nº mínimo de horas anuais de formação contínua; 

 Não assegurar em cada formação contínua, a pelo menos 10% dos trabalhadores; 

 Não elaborar o plano de formação; 



 

 

 Omitir informação e não permitir a consulta do plano de formação. 

 

Para mais informações não hesite em contactar o Departamento Jurídico através do e-mail 

juridico@ccah.eu ou telefone 296 204 810. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 
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