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Assunto: FORMAÇÃO PROFISSIONAL – DEVERES DO EMPREGADOR 

 

Ex.mo(s) Associado(s), 

 

Vimos, por este meio, vos relembrar que o Código do Trabalho estabelece, em matéria 

de formação profissional, a obrigação de o empregador proporcionar acções de formação 

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

proporcionadas. 

A formação contínua de activos deve abranger, em cada ano, pelo menos 10% dos 

trabalhadores com contrato sem termo de cada empresa. 

Ao trabalhador deve ser assegurada, no âmbito da formação contínua, um número 

mínimo de trinta e cinco horas anuais de formação certificada. 

O direito individual à formação vence-se no dia 1 de Janeiro de cada ano civil. 

No ano da contratação, o trabalhador tem direito à formação, após seis meses de duração 

do contrato, devendo o número de horas ser proporcional àquela duração. 

Relativamente aos trabalhadores contratados a termo, o empregador deve proporcionar-

lhes formação profissional, sempre que a duração do contrato, inicial ou com renovações, 

exceda seis meses. 

A formação dos trabalhadores contratados a termo tem de corresponder aos seguintes 

limites: 

a) Se o contrato durar menos de um ano, a formação corresponde a um número de 

horas igual a 1% do período normal de trabalho; 

b) Se o contrato durar entre um a três anos, a formação corresponde a um número 

de horas igual a 2% do período normal de trabalho; 

c) Se o contrato durar mais de três anos, a formação corresponde a um número de 

horas igual a 3% do período normal de trabalho. 

O número mínimo de horas anuais de formação profissional certificada pode ser realizado 

através de uma ou mais acções de formação, directamente pelo empregador ou através 

de entidade formadora acreditada. 

 



A área em que é ministrada a formação profissional pode ser fixada por acordo e, na 

falta de acordo, é determinada pelo empregador, devendo, neste caso, coincidir ou ser 

afim com a actividade desenvolvida pelo trabalhador nos termos do contrato. 

 

PLANO DE FORMAÇÃO 

Com excepção das microempresas (as que empregarem no máximo dez trabalhadores), 

os empregadores devem elaborar planos de formação, anuais ou plurianuais, com base 

no diagnóstico das necessidades de qualificação dos trabalhadores. 

O plano de formação deve especificar, nomeadamente, os objectivos, as acções que dão 

lugar à emissão de certificados de formação profissional, as entidades formadoras, o local 

e horário de realização das acções. 

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

comunicados aos trabalhadores interessados, à comissão de trabalhadores ou, na sua 

falta, à comissão sindical ou intersindical ou aos delegados sindicais, logo que possível. 

 

 

A violação dos deveres de formação constitui contra-ordenação punível com coima, nos 

termos dos artigos 654.º e 665, n.º 1 do Código do Trabalho, e do artigo 480.º, n.º 1 da 

Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho (Regulamentação do Código do Trabalho). 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 A Direcção. 

 

 


