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Assunto: Formação Profissional – Deveres do Empregador 

Caro Associado, 

Sabia que o empregador deve assegurar, em cada ano, formação contínua a pelo menos 10% 

dos trabalhadores da empresa? 

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. 

Assim, o trabalhador tem direito, em cada ano, a um número mínimo de 35 horas de formação 

contínua, ou, sendo contratado a termo certo por período igual ou superior a 3 meses, um 

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

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. Para efeito de cumprimento de formação 

contínua, também são consideradas as horas de dispensa de trabalho para frequência de aulas 

e de faltas para prestação de provas de avaliação, ao abrigo do regime de trabalhador-

estudante, assim como as ausências a que haja lugar no âmbito de processo de 

reconhecimento, validação e certificação de competências. 

Deste modo, o empregador deve assegurar, em cada ano, formação contínua a pelo menos 

10% dos trabalhadores da empresa. 

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. 

Assim, o trabalhador pode utilizar o crédito de horas para a frequência de acções de formação, 

mediante comunicação ao empregador com a antecedência mínima de 10 dias. 

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

correspondente ao número mínimo anual 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. 



 

 

O crédito de horas para formação que não seja utilizado, cessa passados 3 anos sobre a sua 

constituição. 

PLANO DE FORMAÇÃO 

Com excepção das microempresas (as que empregam menos de 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 entidades 

formadoras, as acções de formação, o local e o horário de realização destas. 

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. 

A violação do dever de promover a formação dos trabalhadores constitui contra-ordenação, 

punível com coima, nos termos dos artigos 554.º e 555.º do Código do Trabalho, e dos artigos 

13.º a 15.º da Lei n.º 105/2009, de 14 de Setembro, que vem regulamentar o Código do 

Trabalho nessa matéria. 

 

RELATÓRIO ANUAL DE FORMAÇÃO CONTÍNUA 

Relembramos igualmente que de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 9.º Do Decreto 

Legislativo Regional n.º 24/2010/A, de 22 de Julho, as empresas ao preencher o Relatório 

único, devem apresentar o Relatório Anual de Formação Contínua de 15 de Março até ao dia 

30 de Maio de cada ano.  

O Relatório a apresentar respeita à Formação frequentada no ano anterior. 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL E PLANO DE FIDELIZAÇÃO 

Na procura de soluções para o aumento da produtividade das empresas, a CCAH organiza um 

Plano de Formação Profissional baseado nas suas necessidades, com descontos nas inscrições 

e preferência na participação e realização dos cursos. Pode consultar todos os cursos no site da 

CCAH, em http://www.ccah.eu/formacao/index.php. 

Preparamos ainda formação à medida da sua empresa, permitindo que, mediante um 

diagnóstico das suas necessidades, possamos desenvolver a formação ideal para a sua 

empresa. 



 

 

Criámos igualmente o Plano Fidelidade. O ingresso das empresas associadas neste Plano é 

simples, sendo apenas necessário participar nos cursos de formação profissional promovidos 

pela CCAH. 

Para certificar-se da vantagem que poderá usufruir com este Plano, basta a empresa 

enquadrar-se numa das seguintes modalidades: 

Modalidade 1) Participação de dois a quatro colaboradores da empresa em cursos de 

formação profissional promovidos no primeiro ou no segundo semestre do ano. Neste caso, a 

empresa poderá inscrever gratuitamente um colaborador num curso do semestre seguinte. 

Modalidade 2) Participação de quatro ou mais colaboradores da empresa em cursos de 

formação profissional promovidos no primeiro ou no segundo semestre do ano. Neste caso, a 

empresa poderá inscrever gratuitamente dois colaboradores num curso do semestre seguinte. 

Para qualquer informação adicional por favor contacte o nosso departamento de Formação e 

Qualidade, por email  formacao@ccah.eu ou pelo telefone 295 20 48 10. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 A Direcção. 


