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1. ENQUADRAMENTO, METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

O presente documento constitui o Relatório Final previsto no programa de trabalho 

relativo à elaboração do estudo “Diagnóstico do impacto da Legislação Laboral na 

Qualificação de Activos Empregados e na Prossecução de uma Estratégia de 

Aprendizagem ao Longo da Vida”. O diagnóstico, análise, reflexão e propostas aqui 

apresentadas dão resposta ao objetivo de aprofundamento dos conteúdos dos 

relatórios preliminar e intermédio e incorporam informação partilhada e recolhida no 

seminário de apresentação do estudo.  

 

Este Relatório responde às seis principais finalidades do estudo: 

 Enquadrar e problematizar a evolução das normas incluídas na legislação 

laboral relativas à formação e qualificação de ativos empregados, 

caraterizando a sua natureza, finalidades e impactos potenciais;  

 

 Analisar a evolução da participação das empresas e trabalhadores na 

formação profissional, identificando as principais dinâmicas e desafios; 

 

 Situar o contributo potencial da negociação coletiva para a valorização da 

qualificação e das competências e da sua relação quer com o 

enquadramento e a evolução profissional dos trabalhadores, quer com a 

prossecução de estratégias de aprendizagem ao longo da vida; 

 

 Identificar e problematizar o papel da legislação laboral e da negociação 

coletiva na promoção de estratégias e práticas de qualificação de ativos, 

enquadrando-a com uma análise de realidades de outros países; 

 

 Disponibilizar uma síntese conclusiva e propostas de ação, orientadas 

para a criação de condições que limitam os constrangimentos ao 

desenvolvimento da qualificação de ativos empregados e 

impulsionadoras do contributo da legislação laboral e da negociação 

coletiva para a promoção de estratégias de aprendizagem ao longo da 

vida: 
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 Divulgar e partilhar análise, reflexão e pistas de intervenção. 

 

O percurso metodológico cumprido na elaboração deste Estudo compreende: 

 A análise estatística de indicadores de participação das empresas na 

qualificação de ativos, identificando as principais dinâmicas e evoluções 

num período recente e para o qual a informação está disponível; 

 

 A análise da Legislação Laboral entre 2003 e o presente, no que respeita 

às matérias da qualificação de ativos; 

 

 A análise dos Acordos de Concertação Social celebrados na última 

década, com enfoque para os orientados para as matérias da formação e 

da qualificação de ativos; 

 

 A análise do contributo da negociação coletiva para o desenvolvimento 

de práticas e estratégias de qualificação de ativos, com base na análise 

intensiva e estruturada de 17 Convenções Coletivas (Instrumentos de 

Regulamentação Coletiva de Trabalho) e de documentos produzidos pela 

Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) relativos à 

análise da contratação coletiva em três setores de atividade; 

 

 Uma análise de internacional que procura situar os principais traços 

caracterizadores dos sistemas de formação profissional e do papel da 

negociação coletiva no seu funcionamento;  

 

 Entrevistas a parceiros sociais (UGT, CCP e CTP), estudos de caso em duas 

empresas e entrevistas a interlocutores privilegiados (Diretor de RH de 

uma grande empresa; secretária geral da AHRESP); 

 

 Análise dos contributos recolhidos nos workshops realizados com 

negociadores sindicais e no seminário de apresentação do estudo. 

Se no caso da recolha e análise de fontes estatísticas e documentais o trabalho 

realizado se carateriza por uma significativa exaustividade, no que se refere ao 

trabalho de terreno a equipa deparou-se com dificuldade em obter disponibilidade, 

nomeadamente por parte de entidades empregadoras e associativas, para a realização 

de estudos de caso e entrevistas. O período em que decorreu o estudo (2013/ 2014) - 



 

6 
 

Portugal
Quaternaire

fértil em preocupações relativas aos salários, direitos e garantias dos trabalhadores e 

preocupações em torno da concertação social e da negociação coletiva -, associado às 

perturbações na vida das organizações geradas por alterações frequentes em 

enquadramentos legislativos e fiscais, poderá explicar a menor disponibilidade 

daquelas para a reflexão e análise de dimensões determinantes da competividade e 

produtividade como são a aprendizagem, a formação, a qualificação e as 

competências. 

Neste contexto, introduziu-se a análise de benchmarking (não prevista inicialmente) e 

reforçou-se a análise de convenções colectivas, entendendo-as como resultado de 

dinâmicas e estratégias de negociação coletiva.  

O aprofundamento da análise da negociação coletiva resultou, também, da troca de 

impressões com alguns interlocutores relevantes que sublinharam a utilidade de 

atribuir enfâse no objeto de estudo à dinâmica da negociação coletiva. Com efeito, é 

agora mais claro que o impacto da legislação laboral sobre a promoção de formação 

profissional não se resume ao impulso que diretamente suscite nas relações de 

trabalho. A par deste, é relevante considerar que o impulso produzido pela legislação 

laboral pode ser de uma relevância grande pela influência que tem sobre a negociação 

coletiva e sobre a ambição dos termos que esta coloca na regulação das matérias 

relativas à formação de ativos no quadro setorial e empresarial em que se desenvolve. 

Com efeito, o potencial de amplificação de objetivos e metas e de inovação nas 

estratégias é passível de ser muito reforçado no quadro da negociação coletiva, sendo 

este, por isso, um espaço a justificar uma atenção redobrada no quadro deste estudo. 

O reforço desta percepção contribuiu assim para que se desse maior atenção à 

problemática da negociação coletiva e do seu contributo (efetivo e potencial) para 

promover e qualificar as estratégias de promoção da aprendizagem ao longo da vida. A 

análise aprofundada de 17 Convenções Coletivas (Contratos Coletivos de Trabalho, 

Acordos Coletivos de Trabalho e Acordos de Empresa) e a realização de entrevistas que 

permitiram aprofundar estas matérias assumiram centralidade. 

A par do reforço desta perspetiva de abordagem, o trabalho de terreno entretanto 

cumprido, sublinhou, também, a importância de associar a dinâmica de evolução da 

contratação coletiva não apenas exclusivamente a uma medida da intensidade da 

participação na aprendizagem ao longo da vida mas, também, da sua relação com 

práticas mais abrangentes de gestão dos recursos humanos. Com efeito, o reforço da 

importância dada ao desenvolvimento de competências dos trabalhadores relaciona-

se, também, com a progressiva transformação do paradigma de gestão dos recursos 

humanos e, mais amplamente, do modo de organização das relações profissionais. 
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Neste contexto, e com o foco na partilha de conhecimento que potencie a relação 

virtuosa entre produção legislativa, negociação coletiva e aprendizagem ao longo da 

vida nas organizações, organizou-se o Relatório em seis capítulos, para além deste. 

Os principais conteúdos dos capítulos, que incorporaram transversalmente a 

informação e reflexão recolhidas nas entrevistas e estudos de caso, são os seguintes: 

 O capítulo 2 refere-se à análise de informação estatística coligida por 

fontes oficiais relativamente à participação de empresas e ativos em 

dinâmicas de formação profissional. A análise produzida permite situar 

com clareza os progressos realizados na última década e estabelecer a 

relação entre esta e a evolução verificada ao nível do quadro legal. 

Também foi possível tornar claro alguns dos principais elementos de 

fragilidade evidenciados pelas dinâmicas caracterizadas; 

 

 O capítulo 3 é dedicado à análise da legislação laboral na última década, 

com o foco colocado nas matérias relativas à formação e qualificação, 

identificando-se os principais domínios da aprendizagem ao longo da vida 

regulados no Código de Trabalho. A análise produzida permitiu 

problematizar desafios e identificar dinâmicas de evolução, reconhecer o 

papel enquadrador da concertação social naquelas dinâmicas, e 

identificar relações com as dinâmicas de negociação coletiva; 

 

 O capítulo 4 analisa os principais marcos da concertação social na última 

década, no que à qualificação de ativos diz respeito, permitindo situar 

áreas de política e de negociação que suportam dinâmicas e práticas em 

curso; 

 

 O capítulo 5 reporta a análise das convenções colectivas e permite aferir 

o grau de integração da matéria da formação profissional no quadro 

normativo resultante da negociação entre empregadores e 

trabalhadores. Identifica a evolução e a forma como são consagradas as 

normas relativas à formação (inicial e contínua) e ao estatuto do 

trabalhador-estudante e sinaliza um conjunto de questões que permitem 

caracterizar e problematizar a relação entre a qualificação, as 

competências, a evolução profissional dos trabalhadores e, de um modo 

geral, a gestão de pessoas. Esta análise é relevante para perceber, 

também, qual a medida do contributo do impulso legal para enriquecer 

as práticas promovidas no âmbito da negociação coletiva. 
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 O capítulo 6 é dedicado à apresentação de uma leitura de casos 

internacionais, suportada em informação recolhida sobre cinco países 

(Alemanha, Dinamarca, França, Holanda e Itália) no que se refere aos 

aspetos organizativos dos sistemas de formação profissional, a dinâmica 

introduzida pela negociação coletiva e aos instrumentos de política 

contemplados e procura retirar sugestões para o desenho de propostas 

apresentadas no âmbito do estudo. 

 

 Por fim, o capítulo 7, apresenta um conjunto de conclusões e 

recomendações organizadas em torno de domínios chave, com o objetivo 

de contribuir para o desenvolvimento de uma agenda orientada para a 

valorização da negociação coletiva e do enquadramento legal como 

fatores indutores da aprendizagem ao longo da vida, da qualificação dos 

trabalhadores, do seu enquadramento e evolução profissional, da 

valorização do trabalho e da competitividade e produtividade das 

organizações. 
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2. ANÁLISE ESTATISTICAS DAS DINÂMICAS DE PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS E DA 

POPULAÇÃO ATIVA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

 

A população dos países da UE-27 revela, em geral, baixos níveis de participação em 

processos de aprendizagem ao longo da vida (ALV) situando-se abaixo dos 10%, apesar 

da melhoria verificada ao longo da última década (2002 – 2012) em que a taxa de 

participação cresceu cerca de dois pontos percentuais. Com vista a incrementar este 

indicador, a Estratégia Europa 2020 aponta para uma meta de envolvimento de 15% 

da população entre os 25 e 64 anos de idade em atividades de educação e formação 

até 2020.  

Na primeira década do milénio, o crescimento da participação em formação 

profissional em Portugal registou um ritmo muito superior ao ritmo de crescimento 

médio registado para a UE-27 e projetou o país para uma taxa que fica acima da média 

europeia. A análise da evolução deste indicador para Portugal permite identificar, com 

veremos adiante, dois períodos dentro da década: o primeiro, de crescimento mais 

moderado, que vai até 2006; o segundo, de crescimento mais intenso, a partir de 

2007. 
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Quadro 1 – Participação da população em aprendizagem ao longo da vida (%)1 

 

De acordo com os dados do Eurostat, Portugal possuía, em 2002 – ano que antecedeu 

a constituição da formação profissional enquanto conteúdo fundamental do direito do 

trabalho no Código de Trabalho de 2003 - uma taxa de participação da população em 

ALV de 2,9%, claramente abaixo da média da União Europeia (UE) - que se cifrava em 

7,2% - e apenas superior à registada na Grécia, na Bulgária e na Roménia. Na última 

década, e segundo as estimativas apresentadas, o progresso na participação da 

população portuguesa em ALV foi bastante acentuado, pois cresceu em cerca de 8 

p.p., para 11%, situando-se num valor acima da média da UE e de um número bastante 

mais expressivo de países, embora permaneça a uma distância significativa dos países 

                                                           
1
 Aprendizagem ao longo da vida refere-se a pessoas entre 25 e 64 anos que afirmaram ter recebido educação ou 

formação nas quatro semanas anteriores ao inquérito (numerador). Note-se que a operação de 2011 alargou o 
âmbito etário de inquirição à população dos 65 aos 69 anos. O denominador é a população total do mesmo grupo 
etário, excluindo aqueles que não respondem à questão "participação em educação e formação". O numerador e o 
denominador são do Inquérito ao Emprego da UE. As informações recolhidas relacionam-se com toda a educação 
ou formação relevante ou não para a tarefa atual ou possível do emprego futuro. 

UE -27 7,2 8,5 (b) 9,2 9,6 9,5 9,3 9,4 9,3 9,1 8,9 9,1 (e)

Alemanha 5,8 6 (i) 7,4 (i) 7,7 7,5 7,8 7,9 7,8 7,7 7,8 :

Antiga República  

Jugoslava da 

Macedónia : : : : 2,3 2,8 2,5 3,3 3,2 3,4 3,9 (e)

Aústria 7,5 8,6 (b) 12 (i) 13 13 13 13 14 14 13 14 (e)

Bélgica 6 7 8,6 (b) 8,3 7,5 7,2 6,8 6,8 7,2 7,1 6,7 (e)

Bulgária 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 (p) 1,4 (e)

Chipre 3,7 7,9 (b) 9,3 5,9 (b) 7,1 8,4 8,5 7,8 7,7 7,5 7,4 (e)

Croácia 1,9 1,8 1,9 2,1 2,9 2,4 2,2 2,3 2,2 2,3 2,3 (e)

Dinamarca 18 24 (b) 26 27 29 29 30 31 33 32 32 (e)

Eslováquia 8,5 3,7 (b) 4,3 4,6 4,1 3,9 3,3 2,8 2,8 3,9 3,4 (e)

Eslovénia 8,4 13 (b) 16 15 15 15 14 15 16 16 15 (e)

Espanha 4,4 4,7 4,7 11 (b) 10 10 10 10 11 11 11 (e)

Estónia 5,4 6,7 6,4 5,9 6,5 7 9,8 11 11 12 13 (e)

Finlândia 17 22 (b) 23 23 23 23 23 22 23 24 24 (e)

França 2,7 6,8 (b) 6 5,9 6,4 6,1 6 5,7 5 5,5 :

Grécia 1,1 2,6 (b) 1,8 1,9 1,9 2,1 2,9 3,3 3 2,4 2,8 (e)

Holanda 16 16 (b) 16 16 16 17 17 17 17 (b) 17 17 (e)

Húngria 2,9 4,5 (b) 4 3,9 3,8 3,6 3,1 2,7 2,8 2,7 2,8 (e)

Irlanda 5,5 5,9 (b) 6,1 7,4 7,3 7,6 7,1 6,3 6,7 6,8 7 (e)

Islândia 24 30 (b) 24 26 28 27 25 25 25 26 27 (e)

Itália 4,4 4,5 6,3 (b) 5,8 6,1 6,2 6,3 6 6,2 5,7 6,2 (e)

Letónia 7,3 7,8 8,4 7,9 6,9 7,1 6,8 5,3 5 5,1 (b) 7 (e)

Lituânia 3 (b) 3,8 5,9 (b) 6 4,9 5,3 4,9 4,5 4 5,7 5,4 (e)

Luxemburgo 7,7 6,5 (b) 9,8 8,5 8,2 7 8,5 13 (b) 13 14 :

Malta 4,4 4,2 4,3 (b) 5,3 5,4 6 6,3 6,1 6,2 6,6 6,8 (e)

Noruega 13 17 (b) 17 18 19 18 19 18 18 18 20 (e)

Polónia 4,2 4,4 5 (b) 4,9 4,7 5,1 4,7 4,7 5,3 4,5 :

Portugal 2,9 3,2 4,3 (b) 4,1 4,2 4,4 5,3 6,5 5,8 12 (b) 11 (e)

Reino Unido 21 27 (b) 29 28 27 20 (b) 20 20 19 16 (p) 16 (e)

República Checa 5,6 5,1 (b) 5,8 5,6 5,6 (i) 5,7 7,8 6,8 7,5 11 (b) 12 (e)

Roménia 1 1,1 1,5 (b) 1,6 1,3 1,3 1,5 1,5 1,3 1,6 1,4 (e)

Suécia 18 : : 17 (p) 18 (p) 19 (p) 22 (b) 22 (p) 25 (p) 25 (p) 26 (p)

Suiça 36 25 (b) 29 27 23 (i) 27 28 24 (i) 31 30 30 (e)

Turquia : : : : 1,8 1,5 1,9 2,3 2,5 2,9 3 (e)

Fonte: Eurostat

Notas:=not available e=estimated b=break in time series i=see metadata p=provisional u=low reliability 

2008 2009 2010 2011 20122002 2003 2004 2005 2006 2007
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do Norte da Europa que apresentam níveis de participação elevados, como por 

exemplo, a Dinamarca (32%), a Islândia (27%), a Suécia (26%) e a Noruega (20%). 

Os dados do Inquérito à Educação e Formação de Adultos publicados pelo Instituto 

Nacional de Estatística também demonstram uma evolução favorável da participação 

da população adulta em ALV. Na vaga de aplicação do inquérito em 2007, verificou-se 

que 30,9% da população participava em atividades de ALV, enquanto na vaga de 2011, 

os resultados demonstram que essa proporção havia aumentado para 45,9%, o que 

representa um incremento expressivo em 4 anos, situado em 17,9 p.p.  

Interessa relevar que, enquanto em 2007 apenas 32,2% do total de participantes em 

atividades de ALV se encontravam empregados, em 2011 os empregados 

representavam 54,2%, evidenciando um crescimento da procura mais intensa por 

processos de aprendizagem por parte da população empregada nestes últimos 4 anos.  

Esta evolução converge com a entrada em vigor do Novo Código do Trabalho com a 

publicação da Lei Nº7/2009, de 12 de Fevereiro, no Diário da República, 1ª série - 

Nº30, onde a formação profissional integra o leque de direitos individuais do 

trabalhador e determina deveres que recaem sobre empregador e trabalhador quando 

se celebra o contrato de trabalho, nomeadamente, estabelecendo que o trabalhador 

tem direito, em cada ano, a um número mínimo de trinta e cinco horas de formação 

contínua2. Nesta perspetiva, a evolução verificada refletirá, também, o impulso gerado 

pela aprovação do direito individual à formação.  

Procuramos adiante escalpelizar mais detalhadamente esta dinâmica. 

As análises que se seguem são baseadas nos dados recolhidos pelo Sistema Estatístico 

Nacional (DGEEP) junto das empresas portuguesas através de três instrumentos: 

Balanço Social, Inquérito à Formação Profissional Contínua e Inquérito ao Impacto das 

Ações de Formação Profissional.  

O Balanço Social é uma fonte administrativa de dados, entregue anualmente por todas 

as empresas que, a 31 de Dezembro, tivessem ao serviço pelo menos 100 pessoas, 

independentemente do vínculo contratual, abrangendo todos os setores de atividade 

económica, à exceção da Administração Pública. Foram mobilizados dados para a 

década que decorreu entre 1999 e 2008. Este instrumento foi substituído pelo 

Relatório Único, para o qual ainda não existem dados disponíveis.  

                                                           
2
 Para um maior aprofundamento cf. capítulo 3 do Relatório. 
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O Inquérito à Formação Profissional Contínua tem como objetivo obter indicadores 

relativos a ações de formação profissional facultadas pelas empresas aos seus 

trabalhadores e, desse modo, dados comparáveis em todos os países da União 

Europeia, harmonizando e uniformizando procedimentos e conceitos. É um inquérito 

amostral dirigido a empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço sendo inquiridos 

todos os sectores de atividade, com exceção da Agricultura, Produção Animal, Caça, 

Floresta e Pesca, Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória, 

Educação, Atividades de Saúde Humana e Apoio Social, Famílias com Empregados 

Domésticos e Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais. Foi 

aplicado em 1993, 1999, 2005 e 2010, tendo sido mobilizado para efeitos do presente 

Estudo, as três vagas mais recentes. 

O Inquérito ao Impacto das Ações de Formação Profissional visa conhecer a 

perspetiva dos empregadores relativamente aos principais efeitos da formação 

profissional promovida pela empresa para o seu pessoal ao serviço em diversos planos, 

como: tecnologia e organização, produtividade, qualidade e competitividade, 

organização do trabalho e empregabilidade e condições de trabalho. Esta operação 

estatística tem uma periodicidade trienal e a primeira ocorreu entre 1986 e 1990. Para 

o presente estudo foram mobilizados os dados referentes ao levantamento mais 

recente (2008-2010). Sendo um módulo anexo ao Inquérito à Formação Profissional 

Contínua 2010, é de natureza amostral e dirigido a empresas com 10 ou mais pessoas 

ao serviço. 

O recurso a estes instrumentos no âmbito do presente estudo visa, no seu conjunto, 

contribuir para: 

 Caraterizar a evolução da participação das empresas e seus ativos na 

formação profissional contínua; 

 

 Especificar o perfil de empresas, formandos e formação; 

 

 Caraterizar as estruturas e as práticas de formação profissional; e, 

 

 Indagar em torno dos impactos produzidos pelas ações de formação nas 

empresas. 
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2.1 A participação na formação profissional das e nas empresas: grandes tendências 

 

Os dados do Balanço Social da DGEEP permitem confirmar que o volume de 

participantes em formação profissional - que se reportam a colaboradores em 

empresas com 100 ou mais pessoas - cresceu significativamente na década 1999-

20083, apresentando uma taxa de crescimento total para o período na ordem dos 

280%, cifrando-se nesse último ano em 1.781.192 participantes.  

A partir de 2004 é possível verificar que a curva de crescimento do número de 

participantes se acentua. Uma das razões que parece plausível considerar como 

explicativa prende-se, por um lado, com a entrada em vigor do Código de Trabalho de 

2003, onde, como já se referiu, a formação profissional passou a ser um conteúdo 

fundamental do direito do trabalho, encerrando direitos e obrigações por parte de 

cada um dos sujeitos da relação de trabalho, entendido como dever do empregador 

em ordem à elevação da empregabilidade e da produtividade do trabalhador (ver 

análise incluída no Relatório Preliminar).  

Por outro lado, os anos em causa antecederam a crise económico-financeira, 

antecipando-se uma maior disponibilidade de recursos por parte das empresas para 

investir em formação profissional e onde o mercado da formação profissional em 

Portugal já começava a dar sinais evidentes de maturidade - após a dinamização 

induzida pelo Fundo Social Europeu através dos Quadros Comunitários de Apoio desde 

o início da década de 90 do século passado – com formadores certificados, entidades 

formadoras acreditadas, gestores de recursos humanos formados numa ótica de 

valorização do desenvolvimento estratégico dos colaboradores e uma maior 

disponibilidade e interesse dos colaboradores para participar em formação por 

reconhecimento da sua mais-valia.  

 

                                                           
3
 Último ano para o qual existem dados disponíveis referentes ao Balanço Social, não se encontrando disponíveis os 

dados obtidos pelo Relatório Único, documento sucedâneo do Balanço Social a partir de 2009. 
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Gráfico 1 - N.º total de participantes em ações de formação profissional nas empresas com 

100 ou mais pessoas, em Portugal, por ano (1999 a 2008) 
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Fonte: Balanço Social | DGEEP 

 

No ano de 2008, para cada 100 colaboradores registavam-se 218 participações em 

formação profissional, o que significa que, em média, cada colaborador teve acesso a 

mais de duas ações de formação por ano. Assim, tal como o volume absoluto de 

participantes, também o peso relativo nos colaboradores aumentou progressivamente 

ao longo da década 1999-2008, conforme representado no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 2 - N.º médio de participações em ações de formação profissional por cem 

trabalhadores nas empresas com 100 ou mais pessoas, em Portugal, por ano (1999 a 2008) 
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Fonte: Balanço Social | DGEEP 

 

Contrastadamente os custos com a formação profissional, embora apresentem algum 

crescimento no período em análise, este é significativamente menos expressivo 

situando-se abaixo dos 30% entre 1999 e 2008. Para o último ano disponível, foram 

investidos 220,4 milhões de euros.  
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Gráfico 3 - Total de custos com a formação profissional (milhões de euros) nas empresas com 

100 ou mais pessoas, em Portugal, por ano (1999 a 2008) 
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Fonte: Balanço Social | DGEEP 

 

O peso dos custos suportados pela própria entidade cifrava-se, em 2008, ligeiramente 

acima dos 60%, sendo o remanescente subsidiado por outras entidades. Ao longo do 

período em análise esta distribuição teve ligeiras alterações e de forma algo errática, 

conforme explicita o gráfico seguinte: 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos custos com a formação profissional nas empresas com 100 ou 

mais pessoas a cargo da própria empresa e de outras entidades, em Portugal, por ano (1999 

a 2008) (%) 

 

Fonte: Balanço Social | DGEEP 
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Este valor traduz-se num custo médio de 124 euros por participante em 2008, 

significativamente menor do que os 368 euros verificados em 1999. A percentagem de 

custos a cargo da empresa cifra-se entre os 60% e 70%, no período em análise.  

Estes dados demonstram um ligeiro crescimento da predisposição das empresas para 

investir financeiramente em formação profissional, mas sobretudo uma maior 

apetência por envolver os colaboradores num maior número de ações de formação e 

em envolver um maior número de colaboradores por empresa, conforme representa o 

gráfico seguinte. De facto, de um número médio de 233 participações por empresa 

com 100 ou mais colaboradores, registado em 1999, passou-se para 816, em 2008, 

num contexto em que o número médio de pessoas ao serviço por empresa inquirida se 

manteve estável, pelo que significa que o número médio de participações em 

formação profissional por colaborador aumentou entre 1999 e 2008. 

 

Gráfico 5 - N.º médio de participações por empresa, nas empresas com 100 ou mais pessoas, 

por ano (1999 a 2008) 
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Fonte: Balanço Social | DGEEP 

 

De modo a complementar-se a análise já apresentada, recorreu-se aos dados do 

Inquérito ao Impacto das Ações de Formação Profissional 2005-2007. A partir destes, é 

possível verificar que a taxa de acesso4 à formação dos trabalhadores ao serviço nas 

empresas com 10 ou mais pessoas cresceu entre 2005 e 2007, passando de 29,6% no 

primeiro ano, para 33,3%, em 2006, e 37,3% em 2007. A taxa de acesso é maior nas 

empresas de maior dimensão - em 2007, era de 55,2% nas empresas com 250 ou mais 

                                                           
4
 N.º de trabalhadores envolvidos em cursos de formação profissional/N.º de trabalhadores nas empresas com 10 e 

mais pessoas ao serviço. 
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pessoas, 38,4% nas empresas com 50 a 249 pessoas e de 20,4% nas de 10 a 49 

pessoas.  

 

Gráfico 6 – Taxa de acesso a cursos de formação profissional em 2005, 2006 e 2007, segundo 

o escalão de dimensão da empresa (%) 
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Fonte: Inquérito ao Impacto das Ações de Formação Profissional nas Empresas | GEP-MSSS 

 

Em termos setoriais, são as empresas do setor E – Captação, tratamento e distribuição 

de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição e do K – Atividades financeiras 

e de seguros, as que, em 2007, maiores taxas de acesso dos trabalhadores possuíam 

(90,8% e 73,8%, respetivamente) e, contrastadamente, as do setor R – Atividades 

artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas, as que apresentavam em média 

uma menor taxa de acesso (19,8%). 
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Gráfico 7 – Taxa de acesso a cursos de formação profissional em 2005, 2006 e 2007, segundo 

o setor de atividade económica da empresa (%) 
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Fonte: Inquérito ao Impacto das Ações de Formação Profissional nas Empresas | GEP-MSSS 

 

Idealmente, e de acordo com a legislação em vigor desde 2009 que, para empresas 

com pelo menos 10 trabalhadores, as taxas de acesso deveriam tender para os 100% 

pois todos os trabalhadores têm direito a um mínimo de 35 horas anuais de formação 

profissional, embora esta obrigatoriedade possa ser antecipada ou protelada até dois 

anos. Por esta razão, no mínimo o empregador deve assegurar, em cada ano, a 

frequência de formação contínua, a pelo menos 10% dos trabalhadores da empresa. 

Em 2007 esta última meta já era alcançada mas apenas nas empresas que 

efetivamente promoviam formação profissional contínua. Adicionalmente, constitui 

objeto difícil de aclarar de forma cabal o que sucede com o respeito pelo direito a 35 

horas de formação profissional contínua anuais de cada trabalhador, pois as 

estatísticas refletem médias e os indicadores disponíveis não permitem analisar o 

contexto individual de cada trabalhador. Por esta razão, remetemos o 

aprofundamento desta análise para o ponto do relatório referente à análise de estudo 

de caso. 
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Para concluir este quadro geral, importa referir que, segundo o Inquérito à Formação 

Profissional Contínua, o peso relativo das empresas que realizam formação profissional 

em Portugal aumentou significativamente, entre 2005 e 2010, de 32% para 44%, 

apesar de ainda distar 12 p.p. do valor registado para a média da UE-27 em 2010 (56%) 

e de apenas ser superior aos valores registados na Roménia (16%), Polónia (20%), 

Bulgária (21%), Letónia (27%), Lituânia (37%), Hungria (38%), Malta (38%) e Eslovénia 

(41%). De fato, comparando com o grupo de países do Sul da Europa, Portugal é o que 

se encontra numa situação menos favorável pois Itália apresentou uma taxa de 

participação de 47% das suas empresas e Espanha de 71%5. A obtenção de dados 

estatísticos mais recentes permitiriam aferir dos ganhos conseguidos na taxa de 

participação das empresas após a publicação do novo Código de Trabalho em 2009, 

que também deveria tender para os 100%.  

                                                           
5
 Note-se que os dados para a Grécia não se encontram disponíveis. 
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Gráfico 8 - Peso das empresas participantes em formação profissional contínua no total de 

empresas com 10 ou mais pessoas, por país, em 2005 e 2010 (%) 
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Fonte: Inquérito à Formação Profissional Contínua | Eurostat 

Se à formação profissional contínua juntarmos a formação profissional inicial6 e 

analisarmos a participação das empresas na formação profissional como um todo, 

constata-se que não só Portugal evolui nesta matéria entre 2005 e 2010, passando de 

uma taxa de participação de 44% para 65%, como dista, neste último ano, em apenas 1 

p.p. da média da UE-27 (66%) e, neste caso, supera os valores apresentados por Itália 

(56%) e aproxima-se bastante dos apresentados por Espanha (75%).  

                                                           
6
 Formação que visa a aquisição das capacidades indispensáveis para poder iniciar o exercício duma profissão. É o 

primeiro programa completo de formação que habilita ao desempenho das tarefas que constituem uma função ou 

profissão. 
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A evolução mais favorável da taxa de crescimento da participação das empresas na 

formação profissional como um todo (48%) no período que decorre entre 2005 e 2010 

face à formação profissional continua – 37% no mesmo período de referência – 

refletirá a orientação da aposta da política formativa nesse mesmo período que 

distinguiu o reforço da oferta educativa inicial de carácter profissionalizante7. Esta 

situação sublinha uma menor progressão na adesão das empresas à formação 

profissional contínua comparativamente com a formação inicial. 

 

Gráfico 9 - Peso das empresas participantes em formação profissional no total de empresas 

com 10 ou mais pessoas, por país, em 2005 e 2010 
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Fonte: Inquérito à Formação Profissional Contínua | Eurostat  

                                                           
7
 Para efeito de inquirição foi considerada como formação profissional inicial a formação no âmbito dos cursos de 

aprendizagem (Portaria n.º 1497/2008 de 19 de Dezembro) e também os cursos de educação e formação para 

jovens (Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de Julho). 
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As principais características das empresas  

Uma análise mais focalizada nas características das empresas promotoras de formação 

profissional em Portugal permite compreender que quanto maior a dimensão da 

empresa, maior a sua taxa de participação na formação profissional como um todo 

bem como na formação profissional contínua. Este fenómeno tem paralelo na média 

dos 27 países da União Europeia. De referir que, ainda assim, em 2010, as empresas 

com mais de 50 trabalhadores em Portugal apresentam uma taxa de participação que 

suplanta a média da UE-27. São as empresas de menor dimensão - 10 a 49 

trabalhadores - aquelas que demonstram maior dificuldade de participação 

comparativamente com as de maior dimensão e comparativamente com as de 

dimensão semelhante noutros países da UE-27.  

 

Quadro 2 - Peso das empresas participantes em formação profissional no total de empresas 

com 10 ou mais pessoas, em Portugal e na EU-27, segundo a dimensão da empresa, em 2005 

e 2010 

    

Portugal UE-27 

2005 2010 2005 2010 

Peso das empresas participantes em 

formação profissional no total de 

empresas (%) 

Total 44 65 60 66 

10 a 49 trabal. 39 61 55 63 

50 a 249 trabal. 70 86 78 81 

Mais de 250 trabal. 91 97 91 93 

Peso das empresas participantes em 

formação profissional contínua no total 

de empresas (%) 

Total 32 44 49 56 

10 a 49 trabal. 27 39 44 52 

50 a 249 trabal. 63 74 68 73 

Mais de 250 trabal. 88 92 84 89 

Fonte: Inquérito à Formação Profissional Contínua | Eurostat 

 

No entanto, é necessário ter em atenção que o universo de empresas portuguesas com 

10 a 49 trabalhadores é significativamente maior (em 2010, representava 85%), 

comparativamente com as empresas de dimensão superior, ou seja, com 50 ou mais 
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trabalhadores. Apesar disto, entre 2005 e 2010, assistiu-se a uma convergência entre a 

participação das empresas de menor e de maior dimensão, pois a taxa de crescimento 

da participação das empresas com 10 a 49 trabalhadores é significativamente superior 

às de maior dimensão, quer para a formação profissional como um todo que registou 

56% (comparativamente com 23% do escalão 50 a 249 trabalhadores e 7% do escalão 

de mais de 250 trabalhadores), quer para a formação profissional contínua que 

registou 44% (comparativamente com 18% do escalão 50 a 249 trabalhadores e 5% do 

escalão de mais de 250 trabalhadores). 

Segundo os dados do Inquérito à Formação Profissional Contínua, as razões pelas quais 

parte das empresas não promove formação profissional contínua são diversas. A 

maioria não a realiza por considerar que as qualificações dos trabalhadores 

correspondem às necessidades empresariais, porque a empresa prefere contratar 

trabalhadores com as qualificações necessárias em vez de lhes dar formação ou devido 

ao elevado custo dos cursos de formação profissional contínua.  

Estas razões são apontadas como as principais quer pelas empresas portuguesas, quer 

a nível mais abrangente pelas empresas da União Europeia (UE-27).  
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Quadro 3 - Peso das empresas sem formação profissional contínua no total de empresas com 

10 ou mais pessoas, segundo os motivos, em Portugal e na EU-27, em 2005 e 2010 (%) 

  

Portugal UE-27 

2005 2010 2005 2010 

Total 56 35 40 34 

Qualificações dos trabalhadores correspondem às necessidades 
empresariais 84 74 74 77 

Empresa prefere contratar trabalhadores com as qualificações 
necessárias 53 59 53 48 

Dificuldade em avaliar as necessidades de formação das 
empresas 20 30 10 13 

Oferta de formação profissional contínua insuficiente ou 
inadequada 15 31 15 13 

Elevado custo dos cursos de formação profissional contínua 34 54 23 31 

Empresa mais centrada na formação inicial 5 27 10 25 

Grande investimento em formação profissional contínua nos 
anos anteriores 2 8 8 12 

Trabalhadores sem tempo para formação 41 13 32 11 

Fonte: Inquérito às Formação Profissional Contínua | Eurostat 

 

No que se refere a esta matéria, existem algumas dinâmicas de evolução que merecem 

referência.  

Por um lado, o número de empresas que considera adequadas as qualificações dos 

trabalhadores às necessidades empresariais apresenta uma redução no período em 

análise - tendência inversa à da UE-27. Por outro lado, cresce o número de empresas 

portuguesas que reconhece a dificuldade em avaliar as suas necessidades de formação 

mais do que na UE-27. Por fim, referir que cresce muito o número de empresas que 

considera insuficiente ou inadequadas a oferta de formação profissional contínua – 

muito mais do que na UE-27.   

Paralelamente, um outro aspeto evolutivo digno de referência prende-se com o fato 

de no período em análise se registar um crescimento do peso das empresas que 

considera estar mais centrada na formação inicial – em 2005 eram apenas 5% 
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enquanto em 2010 são 27%, em Portugal – o que corrobora a análise realizada 

anteriormente. Um segundo aspeto refere-se à diminuição significativa do peso das 

empresas que afirma que os trabalhadores não têm tempo para a formação - em 2005 

eram 41% enquanto em 2010 são 13%, em Portugal – o que pode estar associado a um 

aumento efetivo da disponibilidade dos trabalhadores ou a uma valorização e 

motivação maior do empregador e/ou dos trabalhadores para este aspeto. Ambas as 

tendências são comuns à UE-27.  

A análise dos motivos de não participação em formação profissional contínua segundo 

a dimensão das empresas permite constatar que, no caso das empresas de menor 

dimensão (10 a 49 trabalhadores), embora as três principais razões coincidam com as 

anteriormente referidas, existe um maior equilíbrio com as demais razões. De referir 

também que uma maior proporção de empresas de menor dimensão (32%) - 

comparativamente com o total de empresas (31%) - considera que razões como a 

oferta de formação profissional contínua ser insuficiente ou inadequada, estão na 

origem do fato de não promoverem formação profissional, indiciando que as 

características da oferta de formação profissional contínua, tem justificado algum 

afastamento das empresas da formação profissional contínua com maior acentuação 

naquilo que são as pequenas empresas. Contudo, pelo que tem vindo a ser dito nesta 

análise, tem ocorrido uma aproximação das empresas à formação inicial. Assim, é 

relevante refletir sobre quais as características da oferta de formação inicial que por 

oposição à oferta de formação contínua, mais atraem e motivam os empregadores. 

Deixaremos a exploração deste aspeto para os instrumentos de recolha de informação 

qualitativa previsto no âmbito do presente estudo. 

Nas grandes empresas (mais de 250 trabalhadores) as razões que mais se destacam da 

média das respostas são a dificuldade em avaliar as necessidades de formação das 

empresas; o facto de a empresa estar mais centrada na formação inicial; e por ter 

ocorrido um elevado investimento em formação profissional continua nos anos 

anteriores.  

 

O perfil dos formandos 

Os dados do IEFA demonstram que a participação da população em geral, em 

educação não formal, à semelhança da educação formal, é mais frequente nas faixas 

etárias mais jovens. Embora, no primeiro caso, os níveis de participação nos três 

primeiros escalões etários - dos 18 aos 24 anos, dos 26 aos 34 anos e dos 35 aos 44 

anos - seja mais equitativa - com 54,2%. 52,9% e 46,4% de participantes, 
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respetivamente. Em consonância com o que a investigação empírica tem vindo a 

apontar, está também patente nos resultados deste processo de inquirição que “os 

resultados evidenciam, genericamente, que a participação em aprendizagem ao longo 

da vida, assim como em cada uma das suas componentes – educação formação e 

educação não formal – variam na razão direta da escolaridade”, sendo, portanto, os 

mais escolarizados, em particular os que possuem um nível de ensino superior, os que 

mais participaram em ALV em 2011. 

De acordo com os dados do Balanço Social, é possível constatar que mais de metade 

dos trabalhadores participantes em formação profissional, no ano de 2008, possuía a 

categoria de Profissional Qualificado ou Altamente Qualificado, distribuindo-se os 

demais participantes pelas categorias hierarquicamente superior8 e inferiores9 de 

forma mais ou menos equitativa. A evolução da distribuição dos participantes segundo 

o nível de qualificação revela um ligeiro reforço da participação nos níveis 

hierarquicamente mais baixos em detrimento dos mais elevados, ao longo do tempo. 

 

Gráfico 10 – Distribuição percentual dos participantes em ações de formação profissional 

segundo o nível de qualificação em 2008 
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Fonte: Balanço Social | DGEEP 

 

Os dados apresentados na figura seguinte demonstram que em geral os homens têm 

uma taxa de participação superior à das mulheres em cursos de formação profissional 

contínua face aquilo que é o volume de trabalhadores em empresas com formação 

profissional continua de cada género. Para a UE-27 a taxa de participação de ambos os 

                                                           
8
 Dirigentes, Quadros Superiores, Quadros Médios e Quadros Intermédios. 

9
 Profissionais Semiqualificados, Profissionais não qualificados, Praticantes e Aprendizes. 
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géneros distam 3 p.p., em 2010, e em Portugal, 2 p.p. No contexto da UE-27, esta 

diferença foi acentuada no período 2005 a 2010 dado que a taxa de crescimento do 

nível de participação dos homens (11%) foi superior à das mulheres (10%). Já em 

Portugal, sucedeu o oposto, ou seja, a participação das mulheres cresceu mais (20%) 

do que a dos homens (19%).  

 

Gráfico 11 – Percentagem de trabalhadores (apenas em empresas com fpc) participantes em 

cursos de formação profissional contínua por sexo, segundo o país em 2005 e 2010 (%) 
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Fonte: Inquérito às Formação Profissional Contínua | Eurostat 
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No que se refere ao setor de atividade a que pertencem os trabalhadores participantes 

em ações de formação importa referir que, em 2007, predominavam os oriundos do 

setor G – Comércio por grosso e retalho; veículos e bens dom. (25,6%), J – Atividades 

financeiras (20,1%) e D – Indústrias transformadoras (19,6%). No final da década 

anterior, em 1999, o maior volume de participantes eram oriundos do setor D – 

Indústrias transformadoras (35,6%), do J – Atividades financeiras (19,5%) e do I - 

Transportes, armazenagem e comunicações (15,6%). Os setores que apresentaram 

uma taxa de crescimento global no período 1999-2007 mais acentuada foram: N – 

Saúde e Ação Social (829%), K – Atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados 

às empresas (649%) e H – Alojamento e restauração (615%). 

Assim sendo, ocorreram alterações significativas, associadas também naturalmente à 

evolução da terciarização da economia portuguesa e aos processos de qualificação que 

lhes possam ser associados. 

 

As especificidades da formação 

De acordo com os dados do Balanço Social, a tendência ao longo da década 1999-2008 

foi de decréscimo da duração média das ações de formação. Em 1999 cada ação tinha 

uma duração, em média, de 29 horas e em 2008 passou a registar 11 horas.  

 

Gráfico 12 – Duração média das ações de formação (horas) por ano 
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Fonte: Balanço Social | DGEEP 

 

Esta alteração acarretou também uma alteração da estrutura de duração média das 

ações de formação por nível de qualificação. Se em 1999 era evidente uma 
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concentração de uma maior duração das ações nas categorias mais baixas 

(Profissionais semiqualificados, Profissionais não qualificados e Praticantes e 

aprendizes com 39 horas, 33 horas e 98 horas, respetivamente), em 2008 essa 

incidência dilui-se e o cenário é de maior dispersão, em que os Dirigentes passam a ser 

a segunda categoria que mais horas de formação realizada (19 horas), imediatamente 

a seguir aos Praticantes e Aprendizes (24 horas) e a anteceder os Quadros Intermédios 

(17 horas).  

Do ponto de vista setorial, a duração média das ações de formação também sofreu 

algumas alterações que passamos a assinalar: O setor C – Indústria Extrativa com uma 

média de 99 horas por participante em 1999 passou a figurar com 11 horas em 2007. 

Algo semelhante ocorreu com o B – Pescas (59 horas em 1999 e 10 horas em 2007). 

O setor H – Alojamento e Restauração, aumentou o número de participantes como se 

referiu anteriormente mas diminui o número médio de horas por participantes (de 9 

horas em 1999 para 3 horas em 2007).  

O setor A - Agricultura, produção animal, caça e silvicultura figura entre os que mais 

horas por participante registaram (28 horas), seguindo o setor O - Outras atividades e 

serviços coletivos, sociais e pessoais (36 horas) e antecedendo o setor K - Atividades 

imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas (19 horas).  

Os cursos de formação profissional contínua podem ser promovidos interna ou 

externamente às empresas. Em geral, e de acordo com o verificado para a média da 

UE-27, a evolução entre 2005 e 2010, foi marcada por uma orientação para intensificar 

a dinamização de cursos internamente em detrimento dos dinamizados por entidades 

externas. Em termos relativos o volume de empresas que promove estes últimos 

predomina fortemente face às que promovem cursos internos, dado que 87% das 

empresas promoveram cursos externos comparativamente com 55% de entidades que 

promoveram cursos internos, em 2010. 

Em Portugal ocorreu uma progressão, no período de referência para a análise, no 

sentido oposto, pois acentuou-se o volume de empresas que registaram cursos 

externamente e reduziu-se o volume das empresas que promoveram formação 

interna, acentuando-se a prevalência já existente dos primeiros sobre os segundos. 

Assim, comparativamente com a média da UE-27, em 2010, Portugal possuía uma 

situação próxima no que se refere ao volume de empresas a promover cursos 

externamente, mas afastada em 8 p.p. naquilo que se refere aos cursos internos. Note-

se que em Espanha, p.e., esta situação ainda é mais evidente. 
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Esta aposta poderá refletir duas situações, uma maior profissionalização das entidades 

formadoras com uma oferta formativa de formação contínua mais estruturada e mais 

apelativa em determinados segmentos de empresas e/ou uma menor capacidade e 

menos recursos internos das empresas, que em Portugal são maioritariamente de 

pequena dimensão, para conseguirem dar resposta internamente às necessidades de 

formação que, em parte, terão passado a ter como prioridade uma aposta mais 

imediata na resolução das fragilidades postas a descoberto pela crise económico-

financeira ou no desenvolvimento estratégico despoletado pela mesma. 

 

Gráfico 13 – Percentagem de empresas que promovem cursos de formação profissional 

contínua por tipo de curso, segundo o país em 2005 e 2010 (%) 
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Fonte: Inquérito às Formação Profissional Contínua | Eurostat 
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Dados de 2010 referentes a Portugal permitem constatar que as entidades externas 

prestadoras de cursos de formação profissional contínua privilegiadas pelas empresas 

são entidades de formação privadas (61% das empresas opta por esta tipologia de 

entidades), seguindo-se outras empresas cuja atividade principal não é formação 

(32%), as associações de empregadores e organismos setoriais (19%), as escolas e 

outros estabelecimentos de ensino superior (12%), as entidades públicas de formação 

(9%) e, por fim, uma pequenas percentagem de empresas opta pelos sindicatos e 

outras associações profissionais para desempenhar este papel (3%).10 

Para além dos cursos estruturados de formação profissional contínua, as empresas 

portuguesas acusam o desenvolvimento de outras tipologias de formação contínua: 

formação no posto de trabalho, rotação de postos de trabalho, círculos de 

aprendizagem, autoaprendizagem e conferências e workshops. Enquanto em 2005, 

entre estas outras formas de formação, existia uma maior proporção de empresas a 

promover conferências e workshops (24%), seguindo-se a formação no posto de 

trabalho (22%) e as demais formas a distância, em 2010, acentuou-se fortemente o 

volume de empresas que passaram a promover formação no posto de trabalho (41%), 

seguindo-se as conferências e workshops (30%)11.  

Em síntese, no quinquénio 2005-2010, as empresas evoluíram para um contexto em 

que ocorreu a diminuição do número de horas de cada ação de formação e passaram a 

promover durações mais equitativas entre diferentes categorias profissionais – quando 

anteriormente a maior duração da formação estava concentrada nas categorias mais 

baixas. Entidades externas, sobretudo as entidades formadoras privadas, são as que 

predominantemente promovem a formação nas empresas, tendo reforçado essa 

posição no período da análise. Para além dos cursos de formação contínua, as 

empresas valorizam a promoção de formação em contexto de trabalho e a 

participação em seminários e workshops.  

Esta reflexão remete-nos para a análise das estruturas e das práticas de formação 

internas das empresas, que se apresenta de seguida. 

 

 

                                                           
10

 Fonte: Inquérito à Formação Profissional Contínua | GEP - MSSS 

11
 Idem. 
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Estruturas e práticas de formação profissional 

Em Portugal, em 2010, cerca de 40% das empresas possuíam um Plano de Formação 

bem como uma pessoa ou unidade responsável pela formação. Face ao diagnóstico 

realizado em 1999, não se verifica uma evolução nesta matéria.  

As empresas com um centro de formação próprio ou partilhado representavam, em 

2010, 14%, sendo que no passado esta proporção já havia sido superior. 

Por fim, referir que um pouco menos de ¼ das empresas definia um orçamento anual 

para a formação profissional, proporção que se manteve estável ao longo da década 

1999-2010. 

Estes resultados compatibilizam-se com a aposta anteriormente identificada nas 

entidades externas para promover cursos de formação profissional contínua em 

detrimento da promoção de cursos internamente, o que induz uma redução do 

investimento em recursos internos de suporte à formação profissional. 

 

Gráfico 14 – Percentagem de empresas com formação profissional contínua segundo as 

estruturas de formação profissional contínua possuídas (%) 

0

20

40

60

1999 2005 2010

Centro de formação

Pessoa ou unidade responsáveis pela formação

Plano de formação

Orçamento anual para a formação

 

Fonte: Inquérito à Formação Profissional Contínua | GEP - MSSS 

 

No que se refere às práticas de gestão da formação profissional no início (Diagnóstico 

de Necessidades) e final do ciclo formativo (Avaliação de Resultados), importa destacar 

que a generalidade das empresas com formação profissional contínua afirma realizar 

uma avaliação das futuras necessidades em termos de aptidões e competências – em 

2010, eram 79% na UE-27 e 87% em Portugal - bem como das necessidades de 
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formação individualizadas de cada trabalhador – em 2010, eram 72% na UE-27 e 81% 

em Portugal.  

Acresce referir, no entanto, que a frequência com que afirmam fazê-lo é 

predominantemente “pontual” em detrimento de “regular”, apesar de entre 2005 e 

2010 se ter acentuado a regularidade da instauração destes procedimentos – em 

Portugal a proporção de empresas que realiza o diagnóstico de necessidade de 

competências regularmente passou de 19% para 44%.  

A este propósito importaria aprofundar a análise do rigor metodológico e grau de 

estruturação dos produtos associados quer à elaboração do Diagnóstico de 

Necessidade quer à Avaliação de Resultados, pois face à informação recolhida e ao 

conhecimento possuímos sobre este aspeto, o desenvolvimento destas práticas é 

ainda bastante tímido. 
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Gráfico 15 – Percentagem de empresas com formação profissional contínua que avaliam as 

futuras necessidades da empresa em termos de aptidões e competências (%) 
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Fonte: Inquérito às Formação Profissional Contínua | Eurostat 

 

Em oposição, a proporção de empresas que avaliam os resultados das ações de 

formação era menor comparativamente com as que realizavam Diagnóstico de 

Necessidades – em 2010, na UE-27 era de 57% e Portugal de 59% - e diminuiu cerca de 

20 p.p. no período 2005 a 2010. Em 2010, este tipo de avaliação, em Portugal, foi 

predominantemente realizada através da avaliação do desempenho dos formandos 
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(por 75% das empresas que realizam a avaliação), de inquérito de satisfação (59%) e da 

avaliação do impacto na empresa (56%)12.  

 

Gráfico 16 – Percentagem de empresas com formação profissional contínua que avaliam os 

resultados das ações de formação (%) 

0 20 40 60 80 100

EU-27

EU25

Belgium

Bulgaria

Czech Republic

Denmark

Germany

Estonia

Greece

Spain

France

Croatia

Italy

Cyprus

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Hungary

Malta

Netherlands

Austria

Poland

Portugal

Romania

Slovenia

Slovakia

Finland

Sweden

United Kingdom

Norway

2005 2010

 

Fonte: Inquérito às Formação Profissional Contínua | Eurostat 

 

 

                                                           
12

 Idem.  



 

36 
 

Portugal
Quaternaire

 

2.2. Aproximação aos impactos da formação profissional nas empresas 

 

O Inquérito ao Impacte das Ações de Formação Profissional nas Empresas, entre 

outros aspetos, mede as alterações que, de acordo com a perceção dos inquiridos, 

ocorreram nas empresas num conjunto alargado de dimensões. A saber: tecnologia e 

organização13, de produtividade, qualidade e competitividade14, de organização do 

trabalho15 e de empregabilidade e condições de trabalho16. 

Os dados demonstram que a formação desenvolvida no triénio 2008-2010 demonstra 

um impacto mais evidente em todas as sub-dimensões de tecnologia e organização, 

de produtividade, qualidade e competitividade, de organização do trabalho e de 

empregabilidade e condições de trabalho face ao triénio anterior (2005-2007), isto 

porque, a proporção de empresas que considerou que a formação profissional 

realizada contribuiu Muito para promover alterações nas dimensões sinalizadas foi 

superior.  

  

                                                           
13

 Introdução de novas tecnologias na organização da empresa; Introdução de novas tecnologias na atividade 
produtiva (de bens e serviços); Alterações na estrutura organizacional da empresa; Inovação nos produtos/serviços 
(desenvolvimento de produtos/serviços existentes ou introdução novos produtos/serviços). 
14

 Aumento da capacidade produtiva; Crescimento da produtividade na empresa; Maior qualidade dos 
bens/serviços produzidos; Melhoria da competitividade da empresa; Aumento da satisfação dos clientes; 
Crescimento das vendas de produtos/serviços; Aumento das exportações; Melhoria dos resultados líquidos. 
15

 Modificação dos processos de trabalho; Introdução de práticas de rotatividade de funções/atividades; Introdução 
de práticas de polivalência de funções; Introdução de modelos de gestão de qualidade (normalização, certificação, 
etc.) 
16

 Alteração do vínculo contratual (ex. alteração de um vínculo precário para outro mais estável); Maior fixação do 

pessoal ao serviço; Maior rotatividade; Aumento da mobilidade interna dos trabalhadores (mudança de carreira ou 

funções); Aumento da mobilidade externa dos trabalhadores (saída dos trabalhadores para outras empresas); 

Melhoria nas condições de saúde, higiene e segurança no trabalho; Maior adaptação dos trabalhadores às 

exigências dos postos de trabalho; Aumento do grau de satisfação no trabalho; Crescimento das remunerações 

acima da inflação verificada. 
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Gráfico 17 – Percentagem de empresas que consideração que a formação profissional 

realizada contribuiu Muito para promover alterações na empresa, segundo o tipo de 

alterações (%) 

 

Fonte: Inquérito ao Impacto das Ações de Formação Profissional nas Empresas | GEP-MSSS 
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melhoria das condições de saúde, higiene e segurança no trabalho, em ambos os 

triénios. Em geral, o impacto é menos pronunciado em dimensões mais materiais e 

objetivas como é o caso das remunerações dos colaboradores, do seu vínculo 

contratual e dos resultados líquidos da empresa. 
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Comparando as empresas que realizaram cursos de formação profissional e as que não 

realizaram e acusaram a ocorrência de alterações nas dimensões de tecnologia e 

organização, de produtividade, qualidade e competitividade, de organização do 

trabalho e de empregabilidade e condições de trabalho, em ambas as situações, 

constata-se que as diferenças são significativas.  

Quanto maior a dimensão da empresa maior a diferença entre as empresas com 

cursos e sem cursos que registaram alterações nestas dimensões. 

Os dados são mais consistentes a evidenciar o impacto da formação na dimensão de 

tecnologia e organização, sobretudo por via da introdução de novas tecnologias na 

organização da empresa ou na atividade produtiva e por via da inovação nos produtos 

ou serviços da empresa.  

Os dados também comprovam a maior dificuldade que a formação profissional tem 

demonstrado em produzir efeitos na empregabilidade e nas condições de trabalho, 

sobretudo as mais objetivas e materiais. De referir que os dados do inquérito sugerem 

um contributo mais reduzido da formação profissional continua para uma maior 

fixação de pessoal ao serviço nas empresas até 250 pessoas e, simultaneamente para 

aumentar a mobilidade externa dos trabalhadores (saída para outras empresas). 

As dimensões de organização do trabalho com maior impacto são a modificação dos 

processos de trabalho e a introdução de modelos de gestão de qualidade, o que estará 

relacionado com os contextos/dinâmicas em que são gerados os investimentos 

formativos. 

Do ponto de vista da produtividade, qualidade e competitividade, o aumento das 

exportações foi o item menos impactado pela formação profissional, seguido da 

melhoria dos resultados líquidos. 
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Quadro 4 - Diferenças (em pontos percentuais) entre as empresas que realizaram cursos de 

formação profissional e que não realizaram, no triénio 2008-2010, por grupo de alteração 

(%) 

 C/ 

Cursos 

S/ 

Cursos 

Dif. 

(p.p.) 

Tecnologia e Organização  

Introdução de novas tecnologias na organização da empresa 40,4 16 24,4 

Introdução de novas tecnologias na atividade produtiva (de bens 

e serviços) 

38,1 15,1 23 

Alterações na estrutura organizacional da empresa 27,1 9,4 17,7 

Inovação nos produtos/serviços (desenv. produtos/serviços 

existentes ou introd. novos produtos/serviços) 

40,5 16,5 24 

Produtividade, Qualidade e Competitividade  

Aumento da capacidade produtiva 43,4 28,3 15,1 

Crescimento da produtividade na empresa 45,7 31,5 14,2 

Maior qualidade dos bens/serviços produzidos 63 43,5 19,5 

Melhoria da competitividade da empresa 61 38,3 22,7 

Aumento da satisfação dos clientes 68,1 48,7 19,4 

Crescimento das vendas de produtos/serviços 44,1 30,9 13,3 

Aumento das exportações 15,1 8,9 6,2 

Melhoria dos resultados líquidos 35,8 27,8 8 

Organização do Trabalho  

Modificação dos processos de trabalho 40,8 15 25,7 

Introdução de práticas de rotatividade de funções/atividades 22,8 14,7 8,1 

Introdução de práticas de polivalência de funções 35,8 23,6 12,2 

Introdução de modelos de gestão de qualidade (normalização, 33,3 11,1 22,2 
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 C/ 

Cursos 

S/ 

Cursos 

Dif. 

(p.p.) 

certificação, etc.) 

Empregabilidade e Condições de Trabalho  

Alteração do vínculo contratual (ex. alteração de um vínculo 

precário para outro mais estável) 

16,1 13,9 2,2 

Maior fixação do pessoal ao serviço 26,2 28,2 -1,9 

Maior rotatividade 16,4 13,8 2,6 

Aumento da mobilidade interna dos trabalhadores (mudança de 

carreira ou funções) 

22 10,6 11,5 

Aumento da mobilidade externa dos trabalhadores (saída dos 

trabalhadores para outras empresas) 

6,1 9,6 -3,5 

Melhoria nas condições de saúde, higiene e segurança no 

trabalho 

62,4 41,6 20,8 

Maior adaptação dos trabalhadores às exigências dos postos de 

trabalho 

65,1 39,8 25,4 

Aumento do grau de satisfação no trabalho 56,6 41,2 15,4 

Crescimento das remunerações acima da inflação verificada 14,6 9,3 5,3 

Fonte: Inquérito ao Impacto das Ações de Formação Profissional nas Empresas | GEP-MSSS 

 

Em seguida, apresentamos alguns indicadores-chave de suporte à elaboração deste 

capítulo e algumas ideias-síntese. 
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Indicador Valor Data Fonte 

Taxa de participação da população portuguesa em 

ALV 
11% 2012 Eurostat 

Taxa de crescimento do volume de participantes em 

f.p. em empresas com 100 ou mais pessoas 
280% 1999-2008 

Balanço 

Social / 

DGEEP 

N.º de participações por colaborador em empresa 

com 100 ou mais pessoas 
2,18 2008 

Balanço 

Social / 

DGEEP 

Custos totais com f.p. das empresas com 100 ou 

mais pessoas 

220,4 

milhões de 

euros 

2008 

Balanço 

Social / 

DGEEP 

Peso dos custos suportados diretamente pelas 

empresas com 100 ou mais pessoas 
61,1% 2008 

Balanço 

Social / 

DGEEP 

Custo médio por participante em f.p em empresas 

com 100 ou mais pessoas 
124 euros 2008 

Balanço 

Social / 

DGEEP 

N.º de participações por empresa com 100 ou mais 

pessoas 
816 2008 

Balanço 

Social / 

DGEEP 

Taxa de acesso dos colaboradores a cursos de f.p.  37,3% 2007 

Inq. Imp. 

das AFP / 

DGEEP 

% empresas que realiza f.p.c. 44% 2010 
Inq. F.P.C. 

/ DGEEP 

Duração média das ações de formação 11 horas 2008 

Balanço 

Social / 

DGEEP 
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Em síntese, a participação em aprendizagem ao longo da vida tem vindo a crescer nos 

últimos anos, tendo permitido que Portugal subisse no ranking de países da UE-27. Isto 

reflete-se no número global de participantes, número médio de participações por 

pessoa e também no número de empresas que passaram a promover formação 

profissional. Apesar desta tendência, os valores globais de participação em ALV 

revelam que ainda há um caminho a percorrer quer para cumprir a meta de 

envolvimento de 15% da população entre os 25 e 64 anos de idade em atividades de 

educação e formação até 2020, quer para que exista uma aplicação de facto do novo 

Código de Trabalho (2009). Se os dados evidenciam uma acentuação na curva de 

crescimento do número global de participantes em formação profissional a partir de 

2004 – ano subsequente à entrada em vigor do Código de Trabalho de 2003 em que a 

formação profissional passou a ser um conteúdo fundamental do direito do trabalho, 

encerrando direitos e obrigações por parte de cada um dos sujeitos da relação de 

trabalho, entendido como dever do empregador em ordem à elevação da 

empregabilidade e da produtividade do trabalhador – a verdade é que em 2009 o novo 

Código de Trabalho estabeleceu que nas empresas com pelo menos 10 trabalhadores, 

todos os trabalhadores tivessem direito a um mínimo de 35 horas anuais de formação 

profissional. Em 2007, a taxa de acesso à formação dos trabalhadores ao serviço nas 

empresas com 10 ou mais pessoas era de 37,3%. Dado que os dados do Relatório 

Único não estão, ainda disponíveis, não é possível analisar a evolução deste indicador 

até à atualidade, mas a situação de partida faz prever que a convergência para os 

100% esteja ainda muito distante.  

A participação em processos de ALV é feita maioritariamente por indivíduos mais 

jovens (com menos de 44 anos de idade) e mais escolarizados, em particular os que 

possuem o nível de ensino superior. 

De salientar que, no que se refere às características das empresas, as de maior 

dimensão são as que mais participam em formação profissional e que a taxa de acesso 

dos colaboradores à formação profissional no seio de cada empresa também é, em 

média, maior nas empresas de maior dimensão.  

O montante global de custos com a formação profissional teve um crescimento ligeiro 

na última década e menor do que a taxa de crescimento de participantes em formação 

profissional, o que teve tradução no custo médio por participante tendo ocorrido uma 

redução significativa para menos de metade na década 1999-2008 com 

correspondência na duração média das ações e numa distribuição mais equitativa – 

em queda - da duração média das mesmas entre diferentes categorias profissionais. 
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De referir que a maioria dos custos (cerca de 60%) fica a cargo das próprias empresas, 

sendo os demais subsidiados por outras entidades.  

Uma das principais razões apresentadas pelas empresas para não realizarem formação 

profissional é precisamente os elevados custos da realização das mesmas - a par de 

considerarem que não existe necessidade de o fazerem dado que as qualificações 

existentes correspondem às necessidades e do facto de preferirem contratar 

trabalhadores com as qualificações necessárias em detrimento de dar formação 

profissional aos colaboradores da empresa. No caso das empresas de menor 

dimensão, para além do elevado esforço de investimento associado à formação 

profissional é também apontado o facto da oferta formativa ser insuficiente ou 

inadequada. Conjugados, estes aspetos tenderão a significar que, para este perfil de 

empresas, a capacidade de obter o retorno do investimento em formação se apresenta 

como um cenário considerado pouco provável. Embora a redução do custo médio por 

participante se tenha evidenciado, a par de uma maior maturação do sistema 

formativo, parece ainda haver um caminho por percorrer na melhoria das condições 

da oferta formativa, tornando-a mais adequada às necessidades das empresas, em 

particular das pequenas empresas. 

Na perspetiva setorial, importa referir que o maior volume de trabalhadores 

participantes em formação profissional é oriundo do setor do Comércio por grosso e a 

retalho e das Atividades financeiras, sendo que na década de 1999 a 2008 foram o 

crescimento mais significativo do volume de participantes ocorreu no setor da Saúde e 

ação social e Alojamento e restauração. Neste último caso, é importante notar que, 

apesar do volume de participantes ter aumentado, a duração média por participante 

diminuiu. A elevada representatividade dos participantes está também associada ao 

volume de trabalhadores que representa estes setores. Pois, se analisarmos as taxas 

de acesso à formação, ou seja, o rácio entre os trabalhadores que frequentaram 

formação profissional e os trabalhadores totais das empresas, constatamos que o 

setores que se evidencia, em primeira instância, é o da Captação, tratamento e 

distribuição de água, a que se seguem as Atividades financeiras.  
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3. A LEGISLAÇÃO LABORAL, A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS E A 

APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA 

 

3.1. Elementos de enquadramento das dimensões da Aprendizagem ao Longo da 

Vida (ALV) na legislação laboral 

 

O conceito de aprendizagem ao longo da vida (ALV), rico e amplo, enfatiza a 

aprendizagem continuada no tempo, que resulta de vivências e contextos diversos ao 

longo da nossa vida ativa e não ativa. Conforme definido pela Comissão das 

Comunidades Europeias (2000) a ALV compreende “toda e qualquer atividade de 

aprendizagem, com um objetivo, empreendida numa base contínua e visando melhorar 

conhecimentos, aptidões e competências”, integrando três dimensões ou modalidades 

complementares, induzidas por diferentes fatores - a aprendizagem formal, a 

aprendizagem não-formal e a aprendizagem informal. 

A aprendizagem formal, identificada com os processos de educação formal, modulares 

e não modulares, decorre em instituições de ensino e formação e conduz a diplomas 

de qualificação, inicial e contínua, reconhecidos. É suportada numa sucessão 

hierárquica de educação ou formação, na qual a conclusão de um dado nível permite a 

progressão para níveis superiores. Por sua vez, a aprendizagem não-formal, que 

decorre em paralelo aos sistemas de ensino e formação, nomeadamente em 

instituições formativas e locais de trabalho, confere geralmente um certificado de 

frequência de curso e inclui, entre outros, a participação em cursos, ações de formação 

profissional seminários, conferências. A sua principal tradução é a formação contínua, 

diretamente associada à qualificação profissional. Por último, a aprendizagem 

informal decorre das atividades da vida quotidiana relacionadas com o trabalho, a 

família, a vida social ou o lazer. Contrariamente à aprendizagem formal e não-formal, 

este tipo de aprendizagem não é necessariamente intencional e, como tal, pode não 

ser reconhecida, mesmo pelos próprios indivíduos, como enriquecimento dos seus 

conhecimentos e aptidões. Tal como no caso da aprendizagem não formal, as 

competências adquiridas por esta via podem ser submetidas a processo de validação e 

certificação. 

As organizações e locais de trabalho constituem um contexto privilegiado para a 

combinação e indução das formas de ALV. Em primeiro lugar, empregam pessoas com 

diferentes qualificações, resultantes de processos de aprendizagem formal, e no 
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âmbito das suas políticas podem incentivar percursos de evolução no sistema formal 

de educação-formação. Neste contexto, e na legislação laboral, o estatuto do 

trabalhador estudante17 consagra os direitos e deveres dos trabalhadores que 

pretendem desenvolver percursos de escolarização e de qualificação no sistema de 

educação e formação e, consequentemente direitos e obrigações dos empregadores. 

Em segundo lugar, e considerando o tempo afeto ao trabalho, os contextos 

profissionais constituem também espaços privilegiados de aprendizagem informal - 

seja através das redes de relações que se estabelecem, seja através dos espaços e 

momentos não estruturados de partilha de informação e conhecimento que nelas 

ocorrem diariamente – e de aprendizagem não formal gerada, fundamentalmente, 

pela formação contínua dos ativos orientada para a especialização, atualização ou 

reciclagem de competências e conhecimentos. Neste domínio, e no âmbito da 

legislação laboral, a formação contínua constitui um domínio em que são titulados, 

simultaneamente, um direito e uma obrigação de cada um dos sujeitos da relação de 

trabalho (artigos 127º e 128º da lei 7/ 2009), representando uma área fundamental e 

regulamentada que concorre para o desenvolvimento das qualificações dos 

trabalhadores tendo em vista o aumento da sua empregabilidade, desempenho e 

produtividade. 

A evidência empírica parece conceder às empresas um papel imprescindível na 

promoção de atividades de educação e formação junto dos ativos. Segundo dados do 

Eurostat (relativos a 2007), em Portugal, em 40,7% dos casos, é o empregador que 

promove aquelas atividades junto dos ativos com idade entre 25-64 anos, situando-se 

esta percentagem acima da média europeia (38,8%). Com incidência, intensidade e 

regularidade muito diferenciadas, nomeadamente segundo a dimensão da empresa, o 

setor e o modelo empresarial, a formação profissional dos ativos promovida pelas 

entidades empregadoras constitui um importante pilar dos objetivos de 

desenvolvimento da qualificação profissional, da empregabilidade, da competitividade 

e da coesão social. 

Estes objetivos encontram eco nos processos negociais desenvolvidos em sede de 

Concertação Social desde início da década de 90 e, de forma mais estruturada, a partir 

do início da década passada. Estão também presentes nas dinâmicas da Contratação 

                                                           
17

 Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro com as seguintes alterações no que respeita 

a matérias relativas ao estatuto do trabalhador-estudante: a) artigo 12º da Lei n.º 105/2009 de 14 de Setembro que 

regulamenta e altera o Código do Trabalho; b) Artigos 90º, 91º e 94º da Lei 23/2012, de 25/06 (3ª alteração ao 

Código do Trabalho); c) A Lei n.º 23/2012, de 25/06 foi alterada pela Declaração de Rectificação n.º 38/2012, de 

23/07, por virtude de uma incorrecção na alínea a) do Art.º 385º do Código do Trabalho. 
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Coletiva, repercutindo-se em cláusulas específicas de Instrumentos de 

Regulamentação Coletiva de Trabalho e encontram tradução na legislação laboral, 

nomeadamente no Código de Trabalho, desde 2003. 

O estatuto do trabalhador-estudante, indutor da aprendizagem formal e da evolução 

dos níveis de escolarização e qualificação dos ativos empregados, e as normas relativas 

à formação profissional dos trabalhadores, domínio por excelência da aprendizagem 

em contexto profissional, constituem, no âmbito do Código do Trabalho, os dois eixos 

fundamentais de formalização de direitos e obrigações dos empregadores e 

trabalhadores no que respeita à qualificação profissional e à empregabilidade. 

Destaca-se que, na última década, o Código de Trabalho18, evoluiu na formalização de 

princípios e na ambição de requisitos, sobretudo no que respeita à formação 

profissional contínua promovida pelas empresas (nº horas de formação/ ano; 

pertinência das áreas de formação e seu enquadramento em Plano, etc), no quadro de 

uma responsabilidade tripartida no desenvolvimento da qualificação profissional dos 

trabalhadores. 

De facto, o âmbito de aplicação do Direito do Trabalho (o direito social ou o direito de 

proteção do trabalhador, ..), e o conjunto de normas que regulam as relações em 

torno do trabalho subordinado, estabelecendo direitos e obrigações para cada um dos 

sujeitos da relação de trabalho, criam direitos e deveres face ao Estado.  

São vastos os domínios em que tal acontece – acidentes de trabalho, trabalho de 

menores, higiene, segurança e saúde no trabalho, entre outros – destacando-se, neste 

contexto, o caso do emprego e da qualificação profissional que se encontra traduzido 

no artigo 6º da Lei 7/2009, de 12/02 que aprovou o atual Código de Trabalho: 

“Artigo 6.º 

Deveres do Estado em matéria de formação profissional 

1 — Compete ao Estado garantir o acesso dos cidadãos à formação profissional, 

permitindo a todos a aquisição e a permanente atualização dos conhecimentos e 

                                                           
18

 O atual Código do Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009, de 12/02, teve, até ao momento, 6 alterações, a saber: a) 
Lei 105/2009, de 14/09 (1ª alteração); b) Lei 53/2011, de 14/10 (2ª alteração; alterações relativas à compensação 
por virtude de cessação de contrato de trabalho, que é aplicável aos novos Contratos de Trabalho); c) Lei 23/2012 
de 25/06 (3ª alteração; entre muitas outras, tem alterações ao estatuto do trabalhador estudante); d) Lei 47/2012, 
de 29/08 (4ª alteração, relacionada com a escolaridade obrigatória); Lei 69/ 2013 de 30 de agosto, que regula o 
ajustamento do valor da compensação devida pela cessação do contrato de trabalho; Lei 27/2014, de 1/6/2014 (6ª 
alteração aos art.

os
 268º e 375º do CT 2009, na sequência da inconstitucionalidade declarada pelo Acórdão do 

Tribunal Constitucional n.º 602/2013, de 20 de Setembro). 
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competências, desde a entrada na vida ativa, e proporcionar os apoios públicos ao 

funcionamento do sistema de formação profissional. 

2 — Compete ao Estado, em particular, garantir a qualificação inicial de jovens que 

pretendem ingressar no mercado de trabalho, a qualificação ou a reconversão 

profissional de desempregados, com vista ao seu rápido ingresso no mercado de 

trabalho, e promover a integração sócio -profissional de grupos com particulares 

dificuldades de inserção, através do desenvolvimento de ações de formação 

profissional especial” 

Este papel do Estado afigura-se indutor e fundamental para garantir o cumprimento 

dos objetivos de qualificação profissional dos trabalhadores e, nomeadamente, dos 

direitos e obrigações de empregadores e trabalhadores nesta matéria. 

Assumindo que a qualificação profissional, suportada na formação inicial e contínua, 

constitui um dos elementos constitutivos e, também uma tradução, da ALV, vejamos 

como esta matéria é tratada no Código de Trabalho19. 

A expressão “qualificação profissional” do trabalhador surge, na Lei 7/ 2009 (lei que 

aprova do Código de Trabalho em vigor), referenciada 17 vezes e associada a 15 

artigos diferentes reportados às seguintes principais matérias: 

- Deveres do empregador (artigo 127º da lei 7/ 2009) e do trabalhador (artigo 

128º da lei 7/ 2009); 

- Normas relativas à atividade e funções desempenhadas pelo trabalhador 

(artigo 118º da Lei 7/ 2009), em que a qualificação profissional garante o direito 

à atribuição, por parte do empregador, de um posto de trabalho compatível. 

De relevar, a este propósito, que a formação profissional constitui um direito e 

uma proteção do trabalhador com capacidade de trabalho reduzida (artigos 84º 

a 89º da Lei 7/ 2009), podendo ser estabelecidas por IRCT medidas de proteção 

específicas, e que também ao nível das normas que regulam o direito à 

reinserção profissional após afastamento do trabalhador por doença ou 

assistência a filho, a formação profissional associada à manutenção das 

condições de empregabilidade, constitui um direito do trabalhador (artigo 61º da 

Lai 7/ 2009); 

                                                           
19

 Vidé nota de rodapé anterior. 



 

48 
 

Portugal
Quaternaire

- Normas relativas ao trabalho de menores (artigo 69º da Lei 7/ 2009), sendo a 

qualificação profissional um requisito da admissão de trabalhador menor, 

estipulando-se no caso de não ser um requisito de entrada, condições especiais 

para a sua obtenção durante o exercício da atividade profissional; 

- No estatuto do trabalhador-estudante, nomeadamente no que respeita à 

organização do tempo de trabalho deste tipo de trabalhador (artigo 90º da lei 7/ 

2009). A qualificação profissional constitui um requisito subjacente ao exercício 

do direito do trabalhador estudante ocupar, no caso de ser impossível o 

ajustamento de períodos de trabalho definidos, um posto de trabalho diferente; 

- No que diz respeito ao trabalho temporário, são vastas as referências à 

qualificação profissional do trabalhador. Ela constitui um requisito para a 

ocupação de determinados postos de trabalho (artigos 175º e 177º da lei 7/ 

2009), uma referência obrigatória no conteúdo dos contratos de trabalho por 

tempo indeterminado para cedência temporária (artigo 183º da Lei 7/ 2009) e 

também uma informação necessária a prestar pelo utilizador de trabalho 

temporário à empresa de trabalho temporário, como proteção em matéria de 

higiene e saúde no trabalho; 

- No que respeita à cedência ocasional de trabalhador, também a qualificação 

profissional compatível é um requisito para a sua afetação a um posto de 

trabalho particularmente perigoso (artigo291º da lei 7/ 2009); 

- Normas relativas à redução temporária do período normal de trabalho ou 

suspensão de contrato de trabalho, em contexto de crise empresarial. O 

desenvolvimento da qualificação profissional do trabalhador, tendo em vista a 

manutenção da sua empregabilidade, é consagrada como objetivo orientador 

para a formação profissional a realizar durante o período de redução ou 

suspensão (artigo 302º da lei 7/ 2009); 

- No despedimento por inadaptação, a existência de um outro posto de trabalho 

compatível com a qualificação do trabalhador, bem como a não realização de 

formação profissional adequada às modificações do posto de trabalho, 

constituem, entre outros, requisito cumulativos do impedimento do 

despedimento; (artigo 375º da Lei 7/ 2009); 

- Por fim, nas normas relativas à formação profissional, a qualificação inicial de 

jovens que ingressem no mercado de trabalho sem essa qualificação, a formação 

contínua dos trabalhadores e a sua qualificação profissional constituem objetivos 
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da formação promovida pelas empresas (artigo 130º da Lei 7/ 2009), 

representando um direito dos trabalhadores e uma obrigação dos 

empregadores. Adicionalmente é expressa a referência ao dever do empregador 

reconhecer e valorizar a qualificação adquirida pelo trabalhador (artigo 131º da 

Lei 7/ 2009), embora não seja feita qualquer associação direta com as carreiras 

ou níveis salariais. 

De notar que, no Código do Trabalho, a referência à qualificação profissional não 

apenas como direito mas também obrigação do trabalhador – valorizando, desta 

forma, a sua iniciativa nos processos de aprendizagem ao longo da vida – surge 

indiretamente: 

- No contexto dos deveres do trabalhador, e concretamente por via do dever de 

“participação de modo diligente em ações de formação profissional que lhe 

sejam proporcionadas pelo empregador” (artigo 128º, nº1 alínea d) da Lei 7/ 

2009); 

- Nas normas relativas à formação contínua, nas quais é contemplada a 

possibilidade de formação por iniciativa do trabalhador. 

Em síntese, a qualificação profissional do trabalhador - como requisito de acesso 

a um enquadramento profissional ou posto de trabalho, como resultado da 

iniciativa do próprio, como consequência da formação promovida pela 

empregador e/ ou das condições criadas por este para que seja obtida pelo 

trabalhador – está consagrada na legislação laboral, e globalmente, numa tripla 

acepção: 

- Como direito e obrigação dos sujeitos da relação de trabalho; 

- Como garantia e proteção do trabalhador no exercício profissional 

- E, embora com menos referências, como requisito a valorizar e reconhecer por 

parte do empregador. 

Se é certo que encontramos no Código do Trabalho elementos clarificadores e 

indutores do contributo, quer dos empregadores quer dos trabalhadores, para a ALV, 

para o aumento dos níveis de qualificação dos ativos empregados e, 

consequentemente, para a sua empregabilidade, pode questionar-se, sobretudo no 

contexto atual, se o caráter programático, presente na legislação laboral, de 

matérias como a formação profissional dos trabalhadores se transformou ou 
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transformará numa efetiva valorização e adopção de práticas de aprendizagem ao 

longo da vida nas empresas. 

Neste contexto, e na linha de reflexões partilhadas nas entrevistas parece ser 

sobretudo relevante equacionar o papel enquadrador da concertação social e o papel 

impulsionador que pode assumir a negociação coletiva 

Veremos seguidamente a tradução, no Código de Trabalho, dos dois grandes temas 

referidos como associados à ALV: o do estatuto do trabalhador-estudante e a 

formação profissional e, nos capítulos seguintes, os principais contributos e desafios 

que se colocam nos dois níveis de negociação anteriormente referidos. 

 

3.2. Principais grandes domínios da ALV regulados no Código de Trabalho 

 

O trabalhador estudante, uma situação de proteção especial em evolução? 

As normas legais reguladoras do contrato nas matérias relativas ao estatuto do 

trabalhador-estudante 20 estabelecem situações de proteção especial, em que o 

regime do Código de Trabalho funciona como um regime mínimo de proteção dos 

trabalhadores. O estatuto do trabalhador-estudante consagra, para além de direitos e 

obrigações do empregador e do trabalhador, uma proteção ao trabalhador que opta 

por, ou está integrado, num percurso escolar ou de qualificação. 

Incluídas nas treze situações com proteção especial, entre as quais se encontram 

também os direitos de personalidade, igualdade e não discriminação, proteção da 

parentalidade e o trabalho de menores, as normas legais que regulam os direitos e 

obrigações do trabalhador-estudante “…só podem ser afastadas por instrumento de 

regulamentação coletiva de trabalho que, sem oposição daquelas normas, disponha 

em sentido mais favorável aos trabalhadores” (artigo 3º, nºs 1 e 3 do CT). 

O artigo 89.º do Código de Trabalho de 2009, estabelece a noção de trabalhador-

estudante: 

                                                           
20

 Artigos 89º a 96º do Código de Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro e artigo 12º da Lei n.º 
105/2009 de 14 de Setembro que regulamenta e altera o Código do Trabalho, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 23/2012 de 25 de Junho que procede à terceira alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 
7/2009, de 12 de Fevereiro 

 

http://www.sabiasque.pt/trabalho/legislacao/1071-lei-n-23-2012-de-25-de-junho-terceira-alteracao-ao-codigo-do-trabalho.html
http://www.sabiasque.pt/trabalho/legislacao/codigo-do-trabalho.html
http://www.sabiasque.pt/trabalho/legislacao/codigo-do-trabalho.html
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“1 – Considera-se trabalhador-estudante o trabalhador que frequenta qualquer 

nível de educação escolar, bem como curso de pós-graduação, mestrado ou 

doutoramento em instituição de ensino, ou ainda curso de formação profissional 

ou programa de ocupação temporária de jovens com duração igual ou superior a 

seis meses. 

2 – A manutenção do estatuto de trabalhador-estudante depende de 

aproveitamento escolar no ano letivo anterior” 

Posteriormente, mas nesse mesmo ano de 2009, a Lei n.º 105/2009 de 14 de Setembro 

vem regular, no seu artigo 12º, as especificidades da frequência de estabelecimento de 

ensino por trabalhador - estudante. 

Considerando o período em análise, 2003-2013, e especificamente o consagrado 

relativamente a esta matéria no primeiro Código de Trabalho aprovado pela Lei nº99/ 

2003 de 27 de Agosto, verifica-se um alargamento da natureza de percursos 

educativos/ formativos cuja frequência pode conferir o estatuto de trabalhador-

estudante. Assim, os cursos de formação profissional e os programas de ocupação 

temporária de jovens com duração igual ou superior a seis meses, passam a estar 

incluídos, a par dos diversos níveis de educação escolar, no conjunto de percursos 

enquadrados pelo estatuto de trabalhador-estudante.  

Esta alteração ou ajustamento traduz também a evolução deste importante normativo 

enquadrador da formação por iniciativa do trabalhador. Releva-se que a esta evolução 

não é com certeza alheio, o debate, especialmente intenso e objetivado a partir do 

início da última década, nomeadamente em sede de concertação social, em torno da 

pertinência de apostar na qualificação escolar e profissional, valorizar os percursos de 

dupla certificação e as competências adquiridas em contextos não formais e informais.  

Recentemente, em 2012, e através da Lei 23/2012 de 25/06 (3ª alteração ao Código de 

Trabalho de 2009), foram introduzidas alterações adicionais (artigos 90º, 91º e 94º da 

já referida Lei) ao estatuto do trabalhador-estudante consagrado no Código do 

Trabalho de 2009. Trata-se de pequenas alterações de natureza diferente da referida 

anteriormente, enquadradas contudo, e tal como as anterior, por elementos de 

contexto político, económico, institucional, social. 

No caso de ser prestado trabalho suplementar21, o trabalhador-estudante, ao abrigo 

da Lei nº 23/ 2012, adquire o direito a descanso compensatório com duração de 

                                                           
21

 O empregador não pode, salvo motivo de força maior, obrigar o trabalhador-estudante a prestar trabalho 

suplementar. 
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apenas metade do número de horas prestadas. Com esta Lei, os trabalhadores-

estudantes deixaram de ter direito a descanso compensatório igual ao número de 

horas prestadas. Também relativamente ao regime de faltas, a Lei nº 23/ 2012 veio 

admitir direitos especiais nos casos em que o curso a frequentar pelo trabalhador-

estudante esteja organizado no regime de sistema europeu de transferência e 

acumulação de créditos (ECTS)22.  

Independentemente das potenciais implicações das últimas evolução ocorridas no 

estatuto do trabalhador-estudante, que por um lado alargam o leque de percursos 

abrangidos e, por outro lado, reduzem alguns direitos associados ao exercício do 

estatuto, importará sobretudo acompanhar a evolução da tradução deste incentivo 

normativo na procura de percursos de qualificação por parte dos trabalhadores e, 

por outro lado, no tipo de valorização e enquadramento que as empresas fazem das 

qualificações obtidas por essa via. 

As recolhas de terreno realizadas neste estudo, permitem sinalizar três dimensões de 

resultados/ desafios associados ao estatuto: por um lado, a importância do estatuto 

do trabalhador-estudante no desenvolvimento de percursos formativos e como 

contributo para a elevação do nível de qualificação dos trabalhadores; por outro lado, 

a existência de um número ainda reduzido de organizações que encontram neste 

normativo uma forma de aumentarem níveis de qualificação, promoverem 

competências e incentivarem trabalhadores; e, por fim, sobretudo no contexto actual, 

e desde o início desta década, dificuldades crescentes no acesso ao, e no exercício do, 

estatuto por parte dos trabalhadores devido às reduções de pessoal, aumento do 

número de horas de trabalho e conflitos laborais associados ao diferente 

enquadramento ditado por este estatuto. 

 

A Formação profissional como direito e como dever 

Desde o Código de Trabalho de 2003 que a formação profissional parece constituir um 

conteúdo fundamental do direito do trabalho. A formação profissional passou a 

constituir, no âmbito da legislação laboral, um tema que encerra direitos e obrigações 

                                                           
22

 Nestes casos, “o trabalhador-estudante pode optar por cumular os dias anteriores ao da prestação das provas de 

avaliação, num máximo de três dias, seguidos ou interpolados ou do correspondente em termos de meios-dias 

interpolados”. Tem de avisar o empregador com a antecedência legalmente prevista (48 horas em caso de um dia 

ou de um meio dia de falta ou 8 dias em caso de dois ou de três dias de falta) e” só é admitida esta cumulação se os 

dias anteriores às provas de avaliação que deixou de usufruir não tenham sido dias de descanso semanal ou 

feriados”. 
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por parte de cada um dos sujeitos da relação de trabalho, diretamente associada ao 

desenvolvimento de qualificações e competências, entendido como dever do 

empregador (artigo 127º, nº1, d)), em ordem à elevação da empregabilidade e da 

produtividade do trabalhador. A formação profissional adquire assim contornos que 

ultrapassam a mera relação de trabalho consagrando-se como um elemento 

fundamental da vida das empresas. 

Neste contexto, a formação profissional integra o leque de direitos individuais do 

trabalhador e determina deveres que recaem sobre empregador e trabalhador quando 

se celebra o contrato de trabalho (artigo 127, nº1, d) e artigo 128º, nº 1, d) da Lei 7/ 

2009). De destacar, neste contexto, que a formação profissional é tratada, em matéria 

de direitos fundamentais, nomeadamente para efeitos de igualdade e não 

discriminação em função do sexo (art 30º e 32º), proibição de assédio e igualdade de 

tratamento de trabalhadores, como uma situação de trabalho. 

O direito à formação profissional está presente como direito e proteção de 

trabalhadores menores, de trabalhadores com capacidade reduzida, do trabalhador 

em situação de tele-trabalho, como direito e garantia do exercício de funções 

acessórias que exijam especial qualificação, nas situações de reinserção profissional, 

nas normas relativas à higiene, segurança e saúde no trabalho, no regime do 

trabalhador cedido e, também, como direito e dever do trabalhador nas situações de 

redução da atividade e suspensão do contrato de trabalho. Por fim, este direito está 

consagrado no regime jurídico do trabalho temporário que, desde 2009 constitui 

matéria do Código de Trabalho (anteriormente existia um diploma autónomo, a Lei nº 

19/ 2007 de 22 de maio). Existe direito a formação profissional, gratuita, a prestar pela 

empresa de trabalho temporário, sempre que a duração do contrato, incluindo 

renovações, ou a soma de contratos de trabalho temporário sucessivos, num ano civil, 

seja superior a 3 meses. 

Os artigos 130º a 138º da Lei 7/ 2009 enquadram e regulam a formação profissional 

promovida pelas empresas. Os seus objetivos são cinco: 

“a) Proporcionar qualificação inicial a jovem que ingresse no mercado de 

trabalho sem essa qualificação; 

b) Assegurar a formação contínua dos trabalhadores da empresa; 

c) Promover a qualificação ou reconversão profissional de trabalhador em risco 

de desemprego; 
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d) Promover a reabilitação profissional de trabalhador com deficiência, em 

particular daquele cuja incapacidade resulta de acidente de trabalho; 

e) Promover a integração sócio -profissional de trabalhador pertencente a grupo 

com particulares dificuldades de inserção.” 

Dos objetivos da formação profissional apenas um se encontra regulamentado, 

dispondo de regime próprio e revestindo um caráter geral: a formação contínua dos 

trabalhadores (artigo 131º e seguintes da Lei 7/ 2009). Os outros objetivos prendem-

se com situações várias, e mais particulares, reguladas ao longo do Código do Trabalho 

e já referidas anteriormente. 

Dispõe o artigo 131º, nº1 da Lei 7/ 2009, o seguinte: 

“No âmbito da formação contínua, o empregador deve: 

a) Promover o desenvolvimento e a adequação da qualificação do trabalhador, 

tendo em vista melhorar a sua empregabilidade e aumentar a produtividade e a 

competitividade da empresa; 

b) Assegurar a cada trabalhador o direito individual à formação, através de um 

número mínimo anual de horas de formação, mediante ações desenvolvidas na 

empresa ou a concessão de tempo para frequência de formação por iniciativa do 

trabalhador; 

c) Organizar a formação na empresa, estruturando planos de formação anuais ou 

plurianuais e, relativamente a estes, assegurar o direito a informação e consulta 

dos trabalhadores e dos seus representantes; 

d) Reconhecer e valorizar a qualificação adquirida pelo trabalhador.” 

E, no nº 9 do mesmo artigo que: 

“O disposto na lei em matéria de formação contínua pode ser adaptado por convenção 

coletiva que tenha em conta as caraterísticas do setor de atividade, a qualificação dos 

trabalhadores e a dimensão da empresa”. 

O cumprimento do dever de assegurar a formação contínua dos trabalhadores exige a 

organização, por parte do empregador, de planos de formação, com dever de 

consulta, conforme estabelecido no artigo 131º da lei 7/ 2009 e na Lei 105/ 2009 de 14 

de Setembro. São, neste âmbito, regulamentados: 
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- Os requisitos a que deve obedecer o plano de formação, anual ou plurianual, 

elaborado obrigatoriamente pelo empregador; 

- Os direitos e deveres de Informação e consulta sobre o plano de formação;  

- O dever do empregador incluir, na informação sobre a atividade social da 

empresa, os elementos sobre a formação contínua assegurada em cada ano. 

É também estipulado nas normas do Código do Trabalho relativas à formação 

profissional, um número mínimo de horas de formação/ ano, a percentagem de 

trabalhador a abranger em cada ano e um conjunto de requisitos e procedimentos 

para que se possa efetuar, no quadro da Lei, a gestão deste direito. 

Um ponto relevante a destacar no quadro nas normas relativas à formação profissional 

respeita ao seu conteúdo e refere-se ao facto da formação ser determinada por 

acordo e com correspondência com a atividade a prestar (artigo 133º, nº1 da Lei 7/ 

2009). Relevante também, é a possibilidade da formação profissional ser alargada à 

aquisição de outras competências para aumentar a produtividade do trabalhador. 

Constata-se assim que, na legislação laboral, a formação profissional e, 

nomeadamente, a formação profissional contínua que se encontra regulamentada, 

constitui um direito e um dever associado à manutenção da empregabilidade, ao 

desenvolvimento de qualificações requeridas pelo exercício profissional e, também, 

um direito e um dever de empregadores e trabalhadores no desenvolvimento de 

novas competências e, deste modo, na prossecução de estratégias de aprendizagem 

ao longo da vida. 

Neste quadro legal, releva-se que as obrigações do trabalhador se encontram 

sobretudo situadas no dever de resposta, adesão e colaboração com as iniciativas do 

empregador, traduzidas, nomeadamente, no plano de formação resultante de 

necessidades identificadas, sendo dispersas e menos assertivas as referências ao 

dever de iniciativa do próprio trabalhador no desenvolvimento das suas 

qualificações e competências.  

Não é também evidente, no quadro legal, a relação entre as normas relativas à 

formação e qualificação e as condições de trabalho, nomeadamente em termos de 

implicações na estruturação de carreiras, na prioridade na manutenção do emprego, 

na qualificação dos contextos profissionais - nos quais se traduzem, em competência, 

as qualificações adquiridas - nas situações de despedimento ou mesmo no que 

respeita ao enquadramento remuneratório. 
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Neste contexto, e embora tenham sido transpostos para o Código de Trabalho os 

princípios orientadores da dupla qualificação, do reconhecimento e validação de 

competências e da certificação da formação, entre outros, é provavelmente em sede 

de contratação coletiva que encontraremos matéria que nos permitirá aprofundar a 

avaliação dos impactos das normas relativas à formação profissional no 

desenvolvimento da qualificação e competências dos ativos empregados. 
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4. DINÂMICAS DE CONCERTAÇÃO SOCIAL: OS PRINCIPAIS MARCOS 

 

Uma análise global dos Acordos23 assinados ao longo da última década em sede de 

Concertação Social permite identificar preocupações partilhadas e propostas 

efetuadas, por Confederações Patronais e Sindicais, no que respeita à formação ao 

longo da vida e, nomeadamente, à formação profissional como direito e dever de 

empregadores e trabalhadores no reforço da competitividade e da coesão social.  

Nestes domínios, os Acordos negociados em sede de Comissão Permanente de 

Concertação Social revelam-se percursores e indutores de normativos e, também, de 

práticas (sobretudo via contratação coletiva), que reforçam o papel das organizações 

na criação de condições de empregabilidade, o papel da formação, e do seu 

reconhecimento, como fator chave da qualificação profissional e da produtividade 

laboral e, também, a importância da iniciativa do trabalhador no desenvolvimento de 

percursos de qualificação. 

No enquadramento da Declaração Conjunta sobre o Plano Nacional de Emprego, 

assinada em 1998, da Estratégia Europeia para a Aprendizagem ao Longo da Vida e 

tendo como pano de fundo a recuperação do atraso estrutural do país e a 

modernização do sistema de emprego, o «Acordo sobre Política de Emprego, 

Mercado de Trabalho, Educação e Formação», assinado em Fevereiro de 2001 entre 

todos os parceiros sociais, apresenta um conjunto de prioridades e objectivos 

estratégicos, aos quais se associam medidas de política, metas e propostas, que 

estiveram na base de normas relativas à formação profissional contempladas no 

Código de Trabalho de 2003. 

                                                           
23

 Os principais Acordos, no que respeita às matérias em análise, são os seguintes: Acordo sobre Política de 

Emprego, Mercado de Trabalho, Educação e Formação – 9 de Fevereiro de 2001; Acordo Bilateral visando a 

Dinamização da Contratação Coletiva – 7 de Janeiro de 2005; Acordo Bilateral sobre Formação Profissional – 8 de 

Fevereiro 2006; Acordo para a Reforma da Formação Profissional – 14 de Março de 2007; Acordo Tripartido para 

um novo Sistema de Regulação das Relações Laborais, das Políticas de Emprego e da Proteção Social em Portugal – 

25 de Junho de 2008  Declaração Conjunta sobre um Acordo Tripartido para a Competitividade e Emprego (UGT, 

CCP, CIP e CTP) – 9 de Março de 2011; Acordo Tripartido para a Competitividade e Emprego (UGT, CAP, CCP, CIP e 

CTP) – 22 de Março de 2011; Acordo tripartido "Compromisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego" – 

Janeiro de 2012. 

 

http://www.ces.pt/download/198/PolticEmprMercTrab2001.pdf
http://www.ces.pt/download/198/PolticEmprMercTrab2001.pdf
http://www.ces.pt/download/200/DinamContratColec2005.pdf
http://www.ces.pt/download/200/DinamContratColec2005.pdf
http://www.ces.pt/download/201/FormProf2006.pdf
http://www.ces.pt/download/204/RefFormProf2007.pdf
http://www.ces.pt/download/205/SistRegRelLab2008.pdf
http://www.ces.pt/download/205/SistRegRelLab2008.pdf
http://www.ces.pt/download/707/Declara%e7%e3oConjuntaCPCS-032011.pdf
http://www.ces.pt/download/707/Declara%e7%e3oConjuntaCPCS-032011.pdf
http://www.ces.pt/download/719/AcordoTripCompetEmprego.pdf
http://www.ces.pt/download/719/AcordoTripCompetEmprego.pdf
http://www.ces.pt/download/1022/Compromisso_Assinaturas_versao_final_18Jan2012.pdf
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As principais medidas de política, então acordadas, incidiam sobre os seguintes 

domínios: 

- A elevação dos níveis e da qualidade do emprego. Neste domínio, eram 

relevadas, entre outras, as preocupações e propostas orientadas para medidas 

de promoção da qualidade do emprego, melhoria dos serviços e dos recursos 

educativos e formativos, igualdade no acesso à educação, formação e emprego e 

combate à discriminação, que encontram eco no Código de Trabalho de 2003, 

nomeadamente nos direitos e deveres de empregador e trabalhador e, de um 

modo geral, no sentido conferido à regulação das relações laborais; 

- A formação inicial e transição para a vida ativa, onde se encontram traduzidos 

os desafios e propostas de concertação de ação associados à promoção da 

aprendizagem ao longo da vida, ao desenvolvimento dos sistemas de educação e 

formação, à elevação dos níveis de habilitação escolar e profissional dos jovens 

e, de uma forma particularmente específica, a criação de condições para 

prevenir a entrada no mercado de trabalho de jovens sem habilitação escolar e/ 

ou qualificação profissional. É neste contexto proposta a introdução de uma 

cláusula de formação nos contratos de trabalho dos jovens menores de 18 anos 

que ingressam no mercado de trabalho, que se traduziu na introdução, no 

Código de 2003, dos normativos relativos à formação profissional como um 

direito dos menores, garantindo a sua proteção, e um dever das empresas; 

- A promoção da qualidade da formação, da acreditação e da certificação de 

competências. Neste domínio de medidas de política é conferida particular 

importância à inovação no âmbito das políticas de formação e à qualidade das 

intervenções formativas, sendo proposta a criação de um Conselho Consultivo 

para a Formação Profissional e do Observatório do Emprego e Formação 

Profissional, ambos a funcionar junto da Comissão Permanente da Concertação 

Social. Destacam-se, neste âmbito, as propostas de medidas em torno do 

reconhecimento e certificação de competências, do Sistema Nacional de 

Certificação, da informação e da orientação profissional e da informação e 

investigação sobre a educação, a formação profissional e o funcionamento do 

mercado de trabalho, que enquadram, com as alterações decorrentes da 

evolução da maturidade do referenciais e, nomeadamente com a aprovação, já 

em 2007, do Sistema Nacional de Qualificação, preocupações e desafios atuais e 

traduzidos, de modo mais específico e regulamentado, no Código de Trabalho de 

2009; 
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- O desenvolvimento da formação, qualificação profissional dos activos e reforço 

da competitividade das empresas. Neste domínio de medidas de política, assume 

destaque o objetivo de garantir o acesso generalizado à formação, 

designadamente à formação profissional contínua como elemento 

indispensável ao reforço da empregabilidade dos trabalhadores e 

competitividade das empresas. O desenvolvimento e consolidação de um 

sistema de formação profissional contínua, a formação contínua dos ativos 

empregados e a educação e formação de adultos são assumidos como pilares da 

aprendizagem ao longo da vida e como medidas de prevenção das situações de 

crise empresarial, dando origem, no que respeita à formação contínua, à 

proposta de metas integradas no Código de Trabalho de 2003 (nomeadamente, 

número de horas de formação certificada por ano e metas relativas à 

participação dos ativos em ações de formação promovidas pelas empresas).  

No âmbito deste Acordo e como preocupações e medidas transversais relevam-se as 

referências à importância quer do Estado, quer dos empregadores, quer dos 

trabalhadores no desenvolvimento do acesso à formação e às condições de 

empregabilidade, bem como a necessidade do aprofundamento permanente da 

negociação coletiva nas matérias relativas à formação e ao emprego. 

É neste contexto, e assumindo e clarificando a importância da contratação coletiva 

como «instrumento fundamental de regulamentação das relações de trabalho e de 

regulação económica e social», que em 2005 é assinado um Acordo entre as 

Confederações com assento na Comissão Permanente da Concertação Social, que 

tem por objeto o compromisso em torno da dinamização da contratação coletiva. A 

produtividade, as condições de trabalho, a inovação e a qualificação dos trabalhadores 

são, no âmbito deste Acordo, assumidas como matérias chave da contratação coletiva, 

propondo-se que esta possa incidir sobre conteúdos especialmente importantes de 

natureza específica e, reconhecendo, por esta via o papel da contratação coletiva na 

efetivação dos direitos e obrigações relativos à formação e qualificação profissional e 

no desenvolvimento de políticas e práticas laborais coerentes com o desenvolvimento 

de condições de empregabilidade. 

O «Acordo para a Reforma da Formação Profissional» (Março de 2007) - precedido 

pelo Acordo Bilateral sobre a Formação Profissional (Fevereiro de 2006) – constitui 

um marco fundamental no que viria a ser o desenvolvimento do sistema de educação 

e formação de adultos – traduzido, então, no lançamento da Iniciativa Novas 

Oportunidades - e, de um modo geral o Sistema Nacional de Qualificações e da 

reforma do Sistema de Acreditação e Qualidade.  
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A qualidade e a certificação da formação, a diversificação de vias e percursos de 

qualificação, escolar e profissional, o envolvimento nos processos educativos e 

formativos de um conjunto diversificado de atores, a negociação e concertação como 

instrumentos chave da consolidação dos instrumentos e políticas, a melhoria da 

qualidade do emprego e das condições de trabalho e o reforço de condições de acesso 

à educação e formação, constituem marcos fundamentais deste Acordo que viriam a 

ser reforçados, ao nível de aspetos mais micro das relações laborais, pelo «Acordo 

Tripartido para um Novo Sistema de Regulação das Relações Laborais, das Políticas 

de Emprego e da Proteção Social em Portugal», assinado em Junho de 2008. 

Assim, e para além do aprofundamento e reforço da coerência da visão, políticas e 

instrumentos macro de regulação do sistema de educativo e formativo, as 

preocupações e orientações constantes naqueles Acordos, traduziram-se em 

iniciativas legislativas, medidas programáticas e normativos legais que estiveram na 

base do aprofundamento das normas relativas à formação profissional integradas no 

Código de Trabalho de 2009, nomeadamente nas matérias relativas à formação 

contínua (aprofundamento dos requisitos de qualidade e acreditação), às maiores 

exigências relativas à cláusula de formação (admissão de jovens sem escolaridade 

obrigatória ou sem qualificação profissional) e ao estatuto do trabalhor-estudante 

(noção e requisitos de regulação do regime). 

A importância da aprendizagem ao longo da vida, e dos direitos e deveres a ela 

associados, o reforço da pertinência de construção de percursos individuais de 

aprendizagem com a participação de empregadores e de trabalhadores, a valorização 

da negociação e contratação coletivas, e o acordo em torno da necessidade de 

desenvolver medidas que efetivem o direito à formação nos termos previstos na 

legislação do trabalho, constituem orientações e resultados chave da concertação 

social desenvolvida na segunda metade da década anterior. 

Já no início desta década, num contexto de crise e de crescente preocupação, no 

âmbito da concertação social, com os temas do crescimento e do emprego, as 

questões macro, de política económica, social e das políticas ativas de emprego e de 

formação, são reforçadas na agenda da concertação social.  

Os Acordos celebrados – Acordo Tripartido para a Competitividade e Emprego (Março 

2011) e Compromisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego (Acordo 

Tripartido assinado em Março de 2012) – reforçam a importância de efetivar medidas 

propostas nos Acordos anteriores, em matéria de formação e emprego e relevam, de 

forma particularmente incisiva, o papel da formação e qualificação profissional dos 
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trabalhadores na melhoria da produtividade das empresas, nas condições de 

empregabilidade e na proteção dos ativos no contextos de crise económica e social. 

No actual contexto político, institucional e social, as preocupações com o emprego, o 

crescimento, as condições e relações laborais, a valorização e remuneração do 

trabalho, entre outros, parecem conviver com uma menor dinâmica da concertação 

social e uma secundarização do papel da negociação coletiva associado à limitação do 

seu espaço de intervenção. Esta é uma realidade que se afigura um pouco paradoxal. 

No que respeita aos normativos legais relativos à formação profissional e, 

nomeadamente, da formação contínua promovida pelas empresas, e ao estatuto do 

trabalhador-estudante, as principais preocupações e desafios da concertação social 

parecem situar-se ao nível da consolidação e efetivação de direitos e obrigações 

consagradas na legislação laboral e na revitalização do espaço da negociação e 

contratação coletivas como pilar fundamental da melhoria de práticas nos diferentes 

setores e contextos empresariais. 
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5. O CONTRIBUTO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

 

5.1. Elementos de enquadramento e reflexão 

O direito de contratação coletiva, consagrado no artigo 6º da Carta Social Europeia e 

no artigo 56º, nº3 da Constituição da República Portuguesa, constitui um direito 

fundamental do direito coletivo do trabalho e do regime jurídico da negociação 

coletiva.  

Trata-se de um direito originário, garantido nos termos da lei, que assiste a todos os 

trabalhadores e que deriva do acolhimento da princípio da autonomia coletiva. Esta 

assenta no princípio de que as organizações dispõem de capacidade de emitir normas 

jurídicas como expressão da vontade coletiva dos grupos. Por definição, a contratação 

coletiva existe onde há contrato individual de trabalho, assumindo contornos 

diferentes no caso dos trabalhadores da Administração Pública sujeitos a contrato de 

trabalho, devendo falar-se antes de um direito de negociação24. 

O direito de contratação coletiva é um direito pertencente aos trabalhadores 

(representados pelas suas associações sindicais) e aos empregadores (por si ou 

representados pelas suas associações de empregadores)25 e traduz-se em três tipos de 

direitos: o direito à liberdade negocial coletiva (os Instrumentos de Regulamentação 

Coletiva do Trabalho não estão sujeitos a autorizações ou homologações 

administrativas); o direito à negociação coletiva (exige que o empregador não se 

recuse à negociação, o que requer garantias específicas); o direito à autonomia 

contratual coletiva (garantia de um espaço próprio para regulação das relações de 

trabalho pelas próprias partes). 

Um outro aspeto importante sobre a contratação coletiva, a considerar na análise da 

sua relação com os incentivos à qualificação dos trabalhadores, é o facto de, apesar 

de ela assumir, do ponto de vista jurídico, uma natureza exclusivamente formal26, 

                                                           
24

 De facto, o direito de contratação coletiva engloba também os trabalhadores da Administração Pública sujeitos a 
contrato de trabalho, mas neste caso assume caraterísticas diferentes, não podendo falar-se de um verdadeiro 
direito de contratação coletiva, mas apenas de um simples direito de negociação. O regime de negociação na 
Função Pública tem natureza estatutária (definição unilateral da relação de emprego) e não contratual, sendo 
portanto irreconduzível a esquemas convencionais de auto-regulação bilateral coletiva. 
25

 Artigo 443º, nº1, a) do Código de Trabalho 

26
 O artigo 56º da Constituição da República Portuguesa só se refere à contratação coletiva outorgada pelas 

associações sindicais, o mesmo acontecendo com o artigo 433º, nº 1, a) do Código do Trabalho; 
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existirem, na prática, situações de negociação coletiva informal ou seja, negociação 

conduzida pela comissões de trabalhadores ou por grupos organizados de 

trabalhadores. Contudo, este tipo de negociação não tem eficácia normativa nem 

constitui fonte de direito, sendo, na grande maioria dos casos, os seus resultados fruto 

de caraterísticas e dinâmicas empresariais e laborais dificilmente transponíveis para 

outros contextos. 

Cumpre, previamente ao desenvolvimento da abordagem destas matérias, uma nota: 

o estudo situou-se nos Instrumentos de Regulamentação Coletiva (IRCT) de caráter 

negocial (em que há uma auto-regulamentação de interesses) e, dentro destes, na 

análise das convenções coletivas de trabalho (CCT)27 e sua relação com, e contributo 

para, a qualificação profissional dos trabalhadores e a prossecução de estratégias de 

aprendizagem ao longo da vida. A contratação coletiva com caráter negocial é situada 

num contexto (setorial, territorial, empresarial) e, nesta medida, possui um caráter 

não apenas programático. 

Nesta perspetiva, importa considerar, e como elemento enquadrador dos 

desenvolvimentos posteriores desta análise, algumas dinâmicas recentes ao nível da 

contratação coletiva28.  

De acordo com a informação recolhida, podem sinalizar-se as seguintes dinâmicas nos 

últimos dez/ quinze anos: 

 Em primeiro lugar, tem-se verificado um baixo grau de intervenção 

administrativa nos processos de contratação coletiva, o que confere aos 

processos negociais e, nomeadamente às convenções coletivas de 

trabalho, um papel determinante no contributo para a evolução das 

condições de trabalho e, no que se refere ao âmbito deste estudo, para a 

evolução das condições de aprendizagem ao longo da vida, qualificação 

profissional e desenvolvimento de competências dos trabalhadores;  

 Contudo, e por motivos relacionados com o decréscimo da taxa de 

sindicalização, a cobertura direta das convenções é relativamente 

limitada. Adicionalmente, verifica-se, sobretudo nos últimos anos, uma 

relativa estagnação dos conteúdos da contratação coletiva, sendo que a 

                                                           
27

 Os tipos de Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) são: Contratos Coletivos de Trabalho (CCT), celebrados entre 
associações sindicais e associações de empregadores; Acordos Coletivos de Trabalho (ACT), celebrados entre 
associações sindicais e vários empregadores; Acordos de Empresa (AE), celebrados entre associações sindicais e um 
empregador. 

28
 As dinâmicas aqui identificadas resultaram da leitura e análise de documentos diversos, entre os quais os que 

disponíveis no site do CES, e também de uma análise geral da informação estatística constante do site da UGT. 
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maioria das convenções coletivas se reporta a matérias salariais e outras 

componentes remuneratórias; 

 

 Em segundo lugar, e complementarmente, têm-se verificado dinâmicas 

de promoção da contratação coletiva em sede de concertação social (ex: 

acordo entre confederações visando a dinamização da contratação 

coletiva, em 2005; referências várias à valorização da negociação e 

contratação coletiva nos acordos em sede de concertação social 

celebrados até ao momento) por forma a inverter os constrangimentos e 

a situação de algum, reconhecido, imobilismo nestes domínios; 

 

 Em terceiro lugar, identifica-se alguma negociação transnacional, ainda 

que incipiente e com caráter sobretudo programático, impulsionada pela 

integração económica europeia e a proliferação de empresas 

multinacionais. Importará analisar se este tipo de negociação poderá 

contribuir para o enriquecimento da contratação coletiva a nível nacional 

em aspetos relacionados com a formação dos trabalhadores, as suas 

competências e a qualificação dos contextos profissionais. 

 

 Por fim, e até há bem pouco tempo, eram predominantes, no contexto 

das Convenções Coletivas de Trabalho, os Contratos Coletivos de 

Trabalho, dado o tecido empresarial português ser maioritariamente 

composto de pequenas e médias empresas. Contudo, os Acordos de 

Empresas estão a ganhar terreno e a assumir-se como principal “palco” 

de negociação, sendo o número de AE’s celebrados no passado recente 

mais expressivo que o número de novos CCT. Esta situação, que traduz o 

crescimento da diversidade de estratégias, realidades, contextos 

empresariais e condições de trabalho associadas, exige uma redobrada 

atenção ao tecido das pequenas e médias empresas, fortemente 

empregador, e à necessidade de desenvolver estratégias negociais 

sectoriais que favoreçam o acesso da maioria dos trabalhadores 

portugueses aos benefícios da negociação coletiva;  

O tecido das PME’s - predominante em termos de número de empregadores e volume 

de emprego, e ao qual se colocam grandes desafios associados às qualificações e 

competências dos trabalhadores – constitui um universo a privilegiar, diferenciado, 

mas pouco presente, direta ou indiretamente, nos processos de negociação coletiva.  
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Verificam-se contudo, ao nível das estratégias empresariais de algumas médias e 

pequenas empresas, de nicho, presentes em mercados exigentes, tecnologicamente 

intensivas e/ ou internacionalizadas, práticas de valorização da qualificação escolar e 

profissional dos trabalhadores não enquadradas pela contratação coletiva. Contudo, 

na grande maioria das PME’s, sobretudo nas orientadas para o mercado interno, a 

qualificação profissional e o desenvolvimento de competências não se encontram, 

efetivamente, associados às condições de trabalho e ao enquadramento profissional. 

Prisioneiras da sua dimensão, diferenciadas nos seus negócios, conduzidas por 

empresários com preocupações centradas na área financeira e representadas por 

associações que revelam alguns défices de qualificação técnica, as PME’s têm 

permanecido à margem dos benefícios potenciais da contratação coletiva, 

nomeadamente em matéria de formação profissional.  

 

5.2. Análise de uma amostra de Convenções Coletivas de Trabalho 

Com o objetivo de ilustrar dinâmicas e identificar desafios, apresenta-se neste ponto 

os resultados da análise do conteúdo de dezassete (17) Convenções Coletivas de 

Trabalho (CC’s) selecionadas a partir de um conjunto de critérios, no que respeita ao 

tratamento das matérias relativas à formação (formação profissional e contínua e o 

estatuto de trabalhador-estudante) e da sua relação com os objetivos de qualificação, 

de regulação e desenvolvimento de carreiras e de gestão de competências.  

Complementarmente, e com o objetivo de sistematizar conhecimento produzido sobre 

estas matérias, incorporou-se também: a) a sistematização da análise constante em 

documentos produzidos pela Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 

(DGERT) relativos à análise da contratação coletiva em três setores: Transportes, 

Armazenagem e Atividades Postais, Cortiça e Indústrias Metalúrgicas de Base e 

Fabricação de Produtos Metálicos29; b) os resultados do trabalho de terreno e, 

nomeadamente, das entrevistas e dos dois estudos de caso realizados no âmbito deste 

trabalho, um na Banca e outro numa PME Industrial. 

                                                           
29 Documentos analisados:“Contratação Coletiva de Trabalho: 2008-2010; Indústrias Metalúrgias de Base e 

Fabricação de Produtos Metálicos”, DERT/ DGERT;“Contratação Coletiva de Trabalho: 2008-2011; Setor da Cortiça”, 

DERT/ DGERT; Dezembro 2011; “Contratação Coletiva de Trabalho: 2008-2010; Transportes, Armazenagem e 

Atividades Postais”, DERT/ DGERT; Janeiro 2011 
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O objetivo geral consiste em identificar em que medida a contratação coletiva e sua 

evolução mais recente, nomeadamente ao nível da amostra analisada, são indutores 

e/ ou traduzem uma atenção às matérias da formação profissional, inicial e contínua, e 

à articulação dos investimentos em formação e qualificação profissional com a gestão 

de carreiras (mobilidade, promoções, reconversão, etc) e o desenvolvimento de 

competências.  

Neste contexto, este capítulo contém a sistematização, numa grelha de análise, do 

tratamento do tema da formação em 17 Convenções Coletivas (7 CCT, 8 AE e 2 ACT) e 

um conjunto de notas conclusivas sobre questões e tendências associadas ao 

enquadramento e relação da formação profissional, formação contínua e estatuto de 

trabalhador-estudante com o desenvolvimento de qualificações, competências e 

carreiras. 

As Convenções Coletivas analisadas, publicados em BTE, foram selecionadas em 

função da conjugação dos seguintes três critérios: 

 Assegurar uma relativa diversidade de setores, com peso empregador, 

conferindo prioridade aos setores e/ ou às Convenções referenciadas 

pela UGT ou por outros parceiros sociais como sendo setores com maior 

incidência ou inovação da abordagem às questões da formação na 

contratação coletiva;  

 

 Atualidade das Convenções e cobertura de um período de, pelo menos, 

sete anos, no sentido de identificar eventuais dinâmicas de evolução na 

matéria;  

 

 Cobertura da tipologia Convenções, conferindo particular destaque aos 

predominantes (CCT e AE’s). 

 

A tipologia de Convenções Coletivas selecionadas e analisadas (17) foi a seguinte: 
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Acordos de Empresa 

- AE entre o Grupo Pestana Pousadas — Investimentos Turísticos, S. A., e a FESAHT — Federação dos 

Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (BTE Nº 11 de 

22/03/2005); 

- AE entre a TAP-Air Portugal e o SNPVAC – Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (BTE 

Nº 8 de 28/02/2006); 

- AE entre a CIMPOR — Indústria de Cimentos, S. A., e a FETESE — Federação dos Sindicatos dos 

Trabalhadores de Serviços e outros (BTE Nº 25 de 08/07/2009); 

- AE entre a União das Misericórdias Portuguesas (UMP) e a FNE – Federação Nacional dos Sindicatos da 

Educação e outros (BTE nº1 de 08/01/2010);. 

- AE entre a TAP-Transportes Aéreos Portugueses, S.A. e o SPAC – Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil 

(BTE Nº 24 de 29/06/2010); 

- AE entre a PROMETRO, S.A e o SMAQ – Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro 

Portugueses (BTE nº 20 de 29/05/2011); 

- AE entre a OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, S. A. e o SITAVA – Sindicato dos Trabalhadores 

da Aviação e Aeroportos (BTE Nº 25 de 08/07/2012). 

- AE entre a GOODREST – Serviços de Restauração e Catering,Lda e a FESAHT – Federação dos Sindicatos 

da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (BTE nº17 de 08/05/2014) 

 

CCT AE ACT

Agricultura  e Florestas 1 2006

Indústria

Construção e Obras  Públ icas 1 2011

Betão 1 2009

Cimentos 1 2009

Aeronáutica 1 2012

Elétrica , Eletrónica  e Energia 1 2013

Papel  e Cartão 1 2014

Serviços

Socia l 1 2010

Ens ino de Condução Automóvel 1 2010

Turismo 1 2005

Restauração e Hotelaria 2 2007 e 2011

Restauração e Catering 1 2014

Transportes 3 2006, 2010 e 2011

Banca 1 2011

Tipo de IRCT
Setor

Data de publicação 

em BTE

http://bte.gee.min-economia.pt/bte_documento.php?doc=6115
http://bte.gee.min-economia.pt/bte_documento.php?doc=6115
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Contratos Coletivos de Trabalho 

- Contrato Coletivo entre a ANEFA — Assoc. Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente e 

o SETAA — Sind. da Agricultura, Alimentação e Florestas (BTE Nº 6 de 15/02/2006); 

- Contrato Coletivo entre a AHP — Associação dos Hotéis de Portugal e a FETESE — Federação dos 

Sindicatos dos Trabalhadores de Serviços (BTE Nº 26 de 15/07/2007); 

- Contrato Coletivo entre a APEB — Associação Portuguesa das Empresas de Betão Pronto e a FETESE — 

Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores de Serviços e outros (BTE Nº 26 de 15/07/2009);  

- Contrato Coletivo entre a ANIECA — Associação Nacional dos Industriais do Ensino de Condução 

Automóvel e o SITRA — Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes (BTE Nº 17 de 08/05/2010); 

- Contrato Coletivo entre a AHRESP – Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal – e a 

FETESE – Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores de Serviços (BTE Nº 46 de 15/12/2011); 

- Contrato Coletivo entre a Associação Portuguesa das Empresas do Setor Elétrico e Eletrónico e a 

FETESE - Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços e outros (BTE nº 23 de 22/ 06/ 2013). 

- Contrato Coletivo entre a ANIPC – Associação Nacional ds Industriais de Papel e Cartão e a FETESE – 

Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços – Revisão Global (BTE nº 16 de 29/ 04/ 2014). 

Acordos Coletivos de Trabalho 

- Acordo coletivo entre várias instituições de crédito e a FEBASE — Federação do Setor Financeiro (BTE 

nº 3 de 22/ 01/ 2011); 

- Acordo coletivo entre a BRISA — Auto-Estradas de Portugal, S. A., e outras e o SETACCOP — Sindicato 

da Construção, Obras Públicas e Serviços Afins e outros (BTE nº 20 de 29/ 05/ 2011); 

 

Com o objetivo de sistematizar, de forma o mais operacional possível, os principais 

conteúdos relativos às matérias da formação, elaborou-se uma grelha orientada para 

o registo da informação nos seguintes três domínios: 

- Abordagem às matérias da formação profissional, estatuto de trabalhador-

estudante, dos incentivos ao conhecimento e ao desenvolvimento de 

competências; 

- Articulação da matéria relativa à formação profissional com a gestão de 

carreiras (acessos, evolução, mobilidade, reconversão, etc); 

- Observações gerais e evoluções recentes. 
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Neste contexto, uma das principais segmentações analíticas consideradas foi entre 

normas que se circunscrevem a reforçar a importância da formação e as condições de 

participação em processos formativos e normas que procuram complementar as 

disposições da Lei Geral (Código do Trabalho) e, nomeadamente, estabelecer 

incentivos à formação, ao desenvolvimento de competências e à sua gestão 

estratégica. Complementarmente, identificaram-se o teor das alterações com o 

objetivo de sinalizar as produzidas nas matérias relacionadas com a formação 

profissional. 

Os resultados, por Convenção analisada, são os que se apresentam no quadro adiante 

apresentado.  

Importa sinalizar que a informação sistematizada em cada domínio da grelha, respeita 

apenas aos aspetos mais relevantes, diferenciadores e / ou particularmente reforçados 

na respetiva Convenção, face ao disposto na Lei Geral (Código do Trabalho).  
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ENQUADRAMENTO DAS MATÉRIAS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DO ESTATUTO DE TRABALHADOR-ESTUDANTE EM 17 CONVENÇÕES COLETIVAS 

 Abordagem às matérias da formação profissional, 
estatuto de trabalhador-estudante, dos incentivos ao 

conhecimento e ao desenvolvimento de competências 

Articulação da matéria relativa à formação 
profissional com a gestão de carreiras (acessos, 

evolução, mobilidade, reconversão, etc) 

Observações gerais e 
evoluções recentes 

ACORDOS DE EMPRESA    

2005    

AE entre o Grupo 
Pestana Pousadas — 
Investimentos 
Turísticos, S. A., e a 
FESAHT — Federação 
dos Sindicatos da 
Agricultura, 
Alimentação, Bebidas, 
Hotelaria e Turismo de 
Portugal – Setor 
Turismo – 607 
trabalhadores 

- Reproduz a Lei Geral em matéria de deveres e direitos 
no que respeita à formação profissional, associando-se 
a formação à qualificação profissional; 

- É contemplada uma cláusula de formação que, em 
termos gerais, reproduz a Lei Geral,  

- É contemplado um prémio de conhecimento de 
línguas para “trabalhadores que desempenham funções 
que pressupõem a utilização regular de conhecimentos 
de idiomas estrangeiros em contacto direto ou 
telefónico com o público, com excepção de direção, têm 
direito a um prémio mensal por cada uma das línguas, 
francesa, inglesa ou alemã, salvo se qualquer destes 
idiomas for o da sua nacionalidade”. Na prova de 
conhecimentos valoriza-se o certificado de exame 
realizado em escola profissional ou estabelecimento de 
ensino de línguas reconhecidos oficialmente e a 
habilitação deve ser averbada na carteira profissional; 

- Embora não exista qualquer cláusula especificamente 
dedicada ao estatuto de trabalhador-estudante, 
pressupõe-se a remissão para a Lei geral, sendo o 

- O estágio, quando aplicável, é um requisito de 
enquadramento, sendo considerado “o período 
de tempo necessário para que o trabalhador 
adquira o mínimo de conhecimentos e de 
experiência indispensáveis ao exercício de uma 
profissão. Só se considera estágio o trabalho 
regular efetivamente acompanhado por 
profissional habilitado”; 

- A certificação e os títulos profissionais são 
atributos fortemente valorizados, sendo 
conferida particular importância à qualidade da 
formação profissional inicial dos candidatos e dos 
trabalhadores; 

- Os estágios e a formação profissional e contínua 
aparecem associados à qualificação, condição de 
acesso a funções, não sendo evidente contudo o 
papel da formação e da qualificação contínuas na 
mobilidade e na evolução na carreira. 

- Para além das alterações 
salariais, não se identificam, 
de acordo com a pesquisa 
efetuada, alterações recentes 
a este AE em matéria do 
cláusulado da formação. 

- A organização e gestão do 
tempo de trabalho, os 
requisitos de admissão nas 
profissões e funções parecem 
constituir temas centrais deste 
AE. 
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 Abordagem às matérias da formação profissional, 
estatuto de trabalhador-estudante, dos incentivos ao 

conhecimento e ao desenvolvimento de competências 

Articulação da matéria relativa à formação 
profissional com a gestão de carreiras (acessos, 

evolução, mobilidade, reconversão, etc) 

Observações gerais e 
evoluções recentes 

trabalhador-estudante referido na cláusula dos horários 
especiais, devendo a entidade empregadora garantir 
horário compatível. 

2006    

AE entre a TAP-Air 
Portugal e o SNPVAC – 
Sindicato Nacional do 
Pessoal de Voo da 
Aviação Civil – Revisão 
Global – Setor 
Transportes 
(transporte aéreo de 
passageiros) – 1406 
trabalhadores 

- Consagra a elevação do nível de produtividade e a 
formação profissional como deveres da empresa. Indo 
mais além do estipulado no Código de Trabalho de 
2003, o AE consagra a garantia da realização 
profissional do trabalhador e a criação de condições 
adequadas ao desenvolvimento das carreiras, no leque 
de deveres da empresa; 

- Reproduzindo o texto da Lei Geral, o AE estipula que a 
formação e a reciclagem profissional são direitos 
associados à reinserção profissional de trabalhador 
ausente após licença para assistência a filho ou 
adoptado e a pessoa com deficiência 

- No que respeita aos deveres do trabalhador 
(denominado no AE de «tripulante») o AE estipula, 
reconhecendo a importância destas matérias, a 
manutenção do nível de formação profissional, através 
da frequência de cursos, refrescamentos, etc, como um 
dever do trabalhador; 

- O AE consagra uma claúsula de princípios gerais da 
formação profissional e uma claúsula de formação 
contínua que evidenciam uma maior ambição no que 
respeita ao papel da formação e sua ligação com o 

- A formação, qualificação e certificação são 
condições necessárias para o acesso a uma 
determinada categoria/ função. No que respeita 
à promoção e progressão técnica a formação e 
qualificação são instrumentos supletivos, a 
acionar quando há vagas por preencher; 

- A evolução na carreira e a progressão técnica 
processam-se de acordo com as regras 
estabelececidas no regulamento de carreira, 
anexo ao AE, onde pontuam as horas de voo e 
experiência na função e a avaliação. Neste 
regulamento são definidas categorias e os 
respetivos conteúdos funcionais e as 
qualificações técnicas exigidas; 

- No exercício da função, a frequência de cursos 
de formação profissional determinados pela 
empresa é contabilizada para efeitos do número 
de horas de voo, que constitui um critério para a 
promoção. A formação no solo integra o conceito 
de trabalho no solo.  

 

- O ênfase deste AE situa-se 
nas matérias relativas às 
carreiras, utilização e 
prestação de trabalho, 
retribuições, reformas e 
garantias sociais; 

- Na alteração verificada a este 
AE em 2011 não se identificam 
quaisquer alterações 
relacionadas com as matérias 
da formação e qualificação 
profissional. 
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 Abordagem às matérias da formação profissional, 
estatuto de trabalhador-estudante, dos incentivos ao 

conhecimento e ao desenvolvimento de competências 

Articulação da matéria relativa à formação 
profissional com a gestão de carreiras (acessos, 

evolução, mobilidade, reconversão, etc) 

Observações gerais e 
evoluções recentes 

desenvolvimento profissional. A formação profissional 
visa a certificação dos tripulantes e o desenvolvimento 
das suas qualificações, definindo-se a obrigatoriedade 
de apresentação de um Plano e a sua conformidade 
com o estabelecido nos regulamentos do setor. A 
formação contínua tem de abranger 10% dos 
trabalhadores em cada ano, tal como na Lei Geral, e 
deve incidir sobre os diferentes domínios da profissão. 
A formação contínua certificada deve ser assegurada, 
para cada tripulante, num mínimo de 35h anuais; 

- Não existe qualquer referência ao estatuto de 
trabalhador-estudante. 

2009    

AE entre a CIMPOR — 
Indústria de Cimentos, 
S. A., e a FETESE — 
Federação dos 
Sindicatos dos 
Trabalhadores de 
Serviços e outros — 
Revisão global – Setor 
Indústria de Cimentos 
– 835 trabalhadores  

- No capítulo dedicado à valorização e formação 
profissional são contempladas duas cláusulas, uma 
dedicada ao trabalhador-estudante e outra dedicada à 
formação contínua; 

- A cláusula relativa à formação profissional reafirma os 
direitos e deveres nesta matéria, relevando o número 
mínimo de horas de formação anual (sendo 
contabilizados o tempo concedido ao abrigo do 
estatuto de TE e as ausência para processos de RVCC), 
bem como o reconhecimento e valorização, por parte 
da empresa, da qualificação obtida pelo trabalhador. 
Relativamente à área da formação contínua ela “deve 
coincidir ou ser afim com a atividade prestada pelo 
trabalhador ou respeitar a tecnologias de informação e 

- Na admisão de trabalhadores é exigida a 
escolaridade mínima e a certificação profissional, 
quando aplicável, e é dada preferência ao 
recrutamento interno. Neste caso, a reconhecida 
competência profissional, a par da antiguidade na 
empresa e maior experiência nas funções 
pretendidas, constituem condições preferenciais; 

- Os estágios profissionais são objeto de uma 
cláusula específica e consagrados como 
instrumento de mudança de carreira para 
trabalhadores vinculados à empresa com um 
contrato sem termo que pretendam ingressar nas 
carreiras das áreas administrativa, comercial, 
conservação (elétrica, eletrónica e mecânica), 

- O AE celebrado em 2003 já 
integrava as cláusulas de 
formação profissional e de 
trabalhador-estudante, bem 
como os aspetos da evolução 
na carreira relacionados com a 
conclusão e aproveitamento 
em ações de formação; 

- Verifica-se contudo que os 
respetivos textos foram 
especificados, adaptados e 
reforçados no que respeita à 
importância da qualificação 
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comunicação, segurança e saúde no trabalho ou língua 
estrangeira”, tal como disposto na Lei geral; 

- O plano interno de formação é consagrado como 
instrumento para o enquadramento da formação na 
empresa; 

- O disposto em matéria de direito e deveres do 
trabalhador-estudante reproduz, em termos gerais, o 
disposto na Lei Geral, sendo contudo contemplados: 
uma dotação para a aquisição de material escolar e 
comparticipações da empresa pela frequência de 
cursos. 

 

desenho, embalagem, fabricação, informática e 
preparação de trabalho. São estágios de 18 
meses, predominantemente de formação e 
qualificação profissional, devendo os seus termos 
constar de documento escrito;  

- O estágio profissional, nos termos descritos 
anteriormente, quando concluído com 
aproveitamento, confere ao trabalhador a 
categoria e retribuição correspondentes; 

- A frequência de ações de formação e de estágio 
são associadas à contratação a termo e 
enquadrados no plano de formação interno; 

- A promoção, associada ao desenvolvimento da 
carreira profissional, ocorre de acordo com 
critérios de antiguidade, na categoria anterior, 
nível de desempenho e também nível de 
aproveitamento em ações de formação. 

profissional. 

2010    

AE entre a União das 
Misericórdias 
Portuguesas (UMP) e a 
FNE – Federação 
Nacional dos Sindicatos 
da Educação e outros – 
Alteração salarial e 
outras.- Setor Social – 

- Reproduz a Lei Geral em matéria de licença sem 
retribuição para formação e, de um modo geral, em 
matéria de deveres e direitos das instituições dos 
trabalhadores no que respeita à formação profissional; 

- Contudo, o AE contém uma cláusula de formação 
profissional que concretiza o dever da empresa 
promover o acesso dos seus trabalhadores à formação;  

- É expressa a referência à competência 
profissional como critério a atender, a par de 
outros, na promoção dos trabalhadores; 

- Nas condições para o exercício de algumas 
profissões é valorizada a certificação de 
competências “…a partir do momento em que 
vigorarem as normas que regulamentam a 
certificação profissional obrigatória no âmbito do 

- O primeiro AE foi publicado 
em 2001, tendo ocorrido 
algumas alterações salariais e 
no enquadramento 
profissional e de carreiras ao 
longo da década; 

- Já em 2001 existiam as 
disposições relativas ao 

http://bte.gee.min-economia.pt/bte_documento.php?doc=6115
http://bte.gee.min-economia.pt/bte_documento.php?doc=6115
http://bte.gee.min-economia.pt/bte_documento.php?doc=6115
http://bte.gee.min-economia.pt/bte_documento.php?doc=6115
http://bte.gee.min-economia.pt/bte_documento.php?doc=6115
http://bte.gee.min-economia.pt/bte_documento.php?doc=6115
http://bte.gee.min-economia.pt/bte_documento.php?doc=6115
http://bte.gee.min-economia.pt/bte_documento.php?doc=6115


 

74 
 

Portugal
Quaternaire

 Abordagem às matérias da formação profissional, 
estatuto de trabalhador-estudante, dos incentivos ao 

conhecimento e ao desenvolvimento de competências 

Articulação da matéria relativa à formação 
profissional com a gestão de carreiras (acessos, 

evolução, mobilidade, reconversão, etc) 

Observações gerais e 
evoluções recentes 

350 trabalhadores - Assim, e sem prejuízo do disposto na Lei Geral, é 
consagrado como direito, e para os trabalhadores 
interessados, um crédito de 15 horas anuais de 
formação, contado como tempo efetivo de serviço para 
todos os efeitos; 

- Os TE são alvo de atenção neste AE. Para além da 
referência aos efeitos profissionais da valorização 
escolar (preferência no preenchimento de cargos aos TE 
em igualdade de circunstâncias) são estipuladas regras 
específicas de organização dos tempos de trabalho por 
parte dos trabalhadores-estudantes bem como algumas 
particularidades quanto ao seu regime de prestação de 
trabalho. 

Sistema Nacional de Certificação Profissional 
(SNCP), a(s) instituição/ões deve(m) exigir aos 
trabalhadores a certificação das competências 
requeridas para o exercício profissional……..O 
certificado de aptidão profissional não 
obrigatório 

(CAP) constitui fator de preferência na admissão e 
na diminuição do tempo para a promoção 
profissional” (in Anexo II do AE – Condições 
específicas das carreiras profissionais). 

trabalhador-estudante ao 
crédito anual para a formação 
profissional, bem como a 
referência às condições para o 
exercício de algumas 
profissões. 

2010    

AE entre a TAP-
Transportes Aéreos 
Portugueses, S.A. e o 
SPAC – Sindicato dos 
Pilotos da Avição Civil – 
Revisão global – Setor 
Transportes 
(Transporte aéreo de 
passageiros) – 810 
trabalhadores. 

-Os deveres da empresa em matéria de formação 
profissional são concretizados, no respeito pela Lei 
Geral. São expressas as obrigações da empresa no que 
respeita à organização de cursos de formação ou de 
atualização de pilotos, a instrução técnica de voo e de 
simulador (a expensas da empresa), bem como a oferta 
de um curso de inglês a pilotos que, fazendo parte dos 
quadros da empresa, não tenham obtido anteriormente 
o nível mínimo exigido; 

- Os trabalhadores, pilotos, também têm os seus 
deveres especificados em matéria de qualificação, 
estando obrigados a manter a proficiência na língua 
inglesa, a manter o nível de formação exigido pelas 

- As profissões, categorias e carreira profissional 
dos pilotos são reguladas pelo Regulamento de 
Admissões, Antiguidades e Acessos, sendo as 
qualificações técnicas necessárias para cada uma 
das funções estabelecidas pela empresa, no 
quadro das disposições legais aplicáveis; 

- As qualificações profissionais, suportadas numa 
formação inicial muito especializada, constituem 
um requisito necessário e fundamental de acesso 
à categoria, função ou profissão. O 
aproveitamento nos cursos é condição necessária 
para acesso a nova categoria ou função; 

- São estabelecidos neste AE 
os seus princípios e objetivos 
fundamentais que se situam 
em três vertentes: as 
condições adequadas de 
trabalho; a garantia da 
operação e do emprego; e a 
resolução de conflitos e paz 
laboral. Assim, o ênfase em 
termos dos Regulamentos, 
que constituem parte 
integrante do AE, é dado aos 
seguintes temas: admissões, 
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normas operacionais e obrigados a submeter-se a 
cursos, refrescamentos e verificações; 

- A formação profissional dos pilotos assume uma 
importância fundamental, sendo os pilotos obrigados a 
permanecer na empresa 3 anos, contados a partir da 
data da primeira largada, como compensação pelos 
encargos suportados pela empresa com a sua formação 
profissional; 

- A formação está estritamente associada à operação, 
ao tipo de equipamento e à função. O plano de 
formação é obrigatório, constitui uma peça do 
planeamento das operações e tem de conter todos os 
cursos de acesso à categoria, progressão ou 
reconversão exigidos pelas movimentações previstas; 

- Também ao nível da operação com equipamentos 
diferentes a empresa assume a responsabilidade de 
organizar tantos cursos quantos os necessários, sendo a 
aprovação nos cursos um requisito de acesso à 
operação por parte dos pilotos; 

- A formação está contemplada nos requisitos de 
organização e prestação de trabalho. O tempo de 
simulador é contabilizado como tempo de voo; 

- Não existe referência ao estatuto de trabalhador-
estudante. 

 

 

- Relativamente ao escalonamento na categoria, 
pontuam, entre outros, a antiguidade e a 
classificação no curso de acesso à categoria. 
Também a progressão técnica está associada ao 
aproveitamento no curso e estágio em linha; 

 

antiguidades e acessos; 
utilização e prestação de 
trabalho; remunerações, 
reformas e garantias 
profissionais; 

- Entre o AE de 1999 e este AE 
de 2010, e sem prejuízo de 
alterações ocorridas noutras 
matérias, identifica-se, nas 
matérias relativas à formação 
profissional apenas uma 
alteração: a obrigação da 
oferta de um curso de inglês a 
pilotos que, fazendo parte dos 
quadros da empresa, não 
tenham obtido anteriormente 
o nível mínimo exigido. 
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2011    

- AE entre a 
PROMETRO, S.A e o 
SMAQ – Sindicato 
Nacional dos 
Maquinistas dos 
Caminhos de Ferro 
Portugueses (BTE nº 20 
de 29/05/2011) – Setor 
dos Transportes – 300 
trabalhadores 

- A formação está consagrada como direito e dever de, 
respetivamente trabalhadores e entidade empregadora 
e é consagrado como instrumento de desenvolvimento 
profissional, reconversão e promoção dos 
trabalhadores; 

- A formação profissional ou a prestação de provas 
adequadas podem substituir as habilitações requeridas 
para efeitos de ocupação de PT; 

- São consagradas duas principais alternativas para o 
cumprimento do direito à formação: a formação pode 
ser desenvolvida pela empresa ou por iniciativa do 
trabalhador, através da concessão de tempo para o 
efeito por parte da empresa; 

- É consagrado um capítulo à formação profissional, no 
qual são reproduzidos direitos e princípios consagrados 
na Lei Geral, nomeadamente: as 35h de formação, a 
elaboração de planos de formação, suportados em 
identificação de necessidades, que deverão ser 
submetidos a apreciação por parte da comissão de 
trabalhadores e delegados sindicais, bem como o 
princípio de que por efeito da formação os 
trabalhadores não podem ver diminuidos os seus 
direitos ou regalias; 

- A formação é um requisito do desenvolvimento 
profissional dos trabalhadores, constituindo uma 

- A admissão de trabalhadores tem subjacente o 
critério geral das habilitações mínimas, não 
sendo referido qualquer requisito específico de 
admissão relacionado com a qualificação, 
competência ou formação, sendo referida a 
aptidão para o desempenho como requisito; 

- É privilegiado, no texto do Acordo, o 
recrutamento interno na ocupação de posto de 
trabalho;  

- A qualificação profissional adequada é um 
requisito associado ao exercício de funções; 

- É parte integrante do AE um anexo com as 
categorias profissionais e respetivos descritivos 
funcionais que enquadra a classificação dos 
trabalhadores e está associado à tabela 
remuneratória; 

- O regulamento de carreiras e de avaliação do 
desempenho constitui um importante 
instrumento regulador das relações laborais; a 
avaliação de desempenho é assumida como um 
direito dos trabalhadores, tem associados 
objetivos, regras e princípios estabelecidos no AE 
e está associada à progressão e promoção dos 
trabalhadores na carreira;  

- A avaliação de desempenho traduz-se na 

- Este AE, relativamente 
recente, traduz uma visão 
relativamente inovadora, no 
contexto das CC analisadas e 
conhecidas, no que respeita à 
formalização, em sede de 
negociação coletiva, da 
relação entre a formação 
contínua, o desempenho e o 
desenvolvimento profissional, 
estabelecendo mecanismos de 
ligação entre a avaliação de 
desempenho a promoção, a 
remuneração e a valorização 
de funções ao nível de 
diferentes grupos 
profissionais; 

- A PROMETRO SA tem um 
conjunto de AE assinados com 
Sindicatos de trabalhadores 
ferroviários e de 
trabalhadores de transportes 
que integram também a 
perspetiva acima referida bem 
como um regulamento de 
carreiras e avaliação de 
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obrigação da empresa e é um dos objetivos da avaliação 
de desempenho, que é consagrada também como 
instrumento de reconhecimento do mérito, de 
comunicação interna e de orientação do trabalho para 
o cumprimento da missão da empresa;  

- Neste AE, a formação dos trabalhadores é entendida 
como uma variável chave do desempenho que, por sua 
vez, é uma variável chave da remuneração e da 
promoção. É atribuída à formação profissional contínua 
uma forte importância no planeamento do percurso de 
desenvolvimento profissional dos trabalhadores 

- Não existe qualquer cláusula relativa ao estatuto de 
trabalhador estudante. 

atribuição de um prémio remuneratório, de 
acordo com regras estabelecidas no AE; 

- A progressão e promoção dos trabalhadores 
depende de um misto de critérios, entre os quais 
a existência de vagas, alguns automatismos (na 
progressão horizontal) e os resultados do 
desempenho; 

- São destinatários da avaliação de desempenho 
todos os grupos de funções, incluindo os gestores 
e responsáveis; existem itens de avaliação, 
escalas e critérios de avaliação transversais e 
específicos a cada grupo de funções; 

- A assiduidade/ pontualidade, o cumprimento de 
procedimentos técnicos (nomeadamente na área 
da segurança)/ desempenho prático e as 
competências comportamentais constituem os 
três principais itens de avaliação. Constituem 
partes integrantes do AE o dicionário de 
competências e os instrumentos de avaliação, 
que integram uma ficha de identificação de 
necessidades de formação e um capítulo 
dedicado à avaliação da eficácia da formação 
realizada. 

desempenho.; 

- As alterações aos AE 
assinados com a PROMETRO 
verificadas em 2012, integram 
para além de alterações 
salariais ajustamentos nos 
critérios e/ ou consequências 
e/ ou itens de avaliação de 
desempenho, traduzindo uma 
dinâmicas interessante ao 
nível da negociação coletiva. 

2012    

AE entre a OGMA – 
Indústria Aeronáutica 

- A formação humana, profissional e social dos 
trabalhadores está consagrada no princípio geral dos 

- Existe uma cláusula sobre requisitos de 
admissão em que é expresso que a entidade 

- Entre 2004 e 2012 
verificaram-se alterações 
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de Portugal, S. A. e o 
SITAVA – Sindicato dos 
Trabalhadores da 
Aviação e Aeroportos – 
revisão global – Setor 
Indústria Aeronáutica 

direitos, deveres e garantias, sendo reproduzidos da Lei 
Geral o dever e o direito à formação, em termos gerais 
e no que respeita, nomeadamente, à Higiene, 
Segurança e Saúde no Trabalho; 

- Atestando a importância da área da SHST neste tipo 
de indústria existem neste AE cláusulas específicas 
sobre os objetivos da formação nesta matéria; 

- Existe neste AE um capítulo dedicado à formação 
profissional, com cláusulas sobre princípio geral, 
objetivos da formação, organização da formação e 
requisitos para a participação em ação de formação; 

- Os objetivos da formação profissional, enquadrados 
no estipulado na lei Geral, concretizam as linhas de 
orientação da formação. O desenvolvimento de 
qualificações (tendo em vista o aumento da 
produtividade e da competitividade), a adaptação a 
postos de trabalho, a evolução na carreira, a mobilidade 
e a aquisição de competências necessária ao 
desempenho das funções são, neste contexto, objetivos 
privilegiados; 

- O plano de formação anual, a garantia de um número 
mínimo de horas anuais de formação, o registo das 
ações e a emissão de certificados são obrigações da 
entidade empregadora, que embora referidas na Lei 
Geral, são também explicitados neste AE; 

- No que respeita à participação na formação, 
consagram-se alguns aspetos que indiciam a valorização 

empregadora “atenderá entre outros fatores 
considerados relevantes, às habilitações 
escolares, aos conhecimentos técnicos e a 
formação profissional dos trabalhadores…”; 

- A admissão em qualquer categoria exige 
comprovativo de qualificação e níveis mínimos de 
habilitação e a formação constitui, a par de 
outros, um critério para a promoção na carreira, 
ao nível de todas as funções; 

- No desempenho de funções – atividade na 
categoria contratada – a qualificação profissional 
adequada ou a formação ministrada para o efeito 
são requisitos expressos; 

- A mudança de posto de trabalho, seja por 
substituição de trabalhador, aumento temporário 
de serviço ou alterações de atividade, encontra-
se associada à formação profissional ao 
trabalhador ou a estágio, se necessário; 

- Neste AE a evolução na carreira, a mobilidade, o 
desempenho de novas funções encontram-se 
associados à formação profissional dos 
trabalhadores. 

 

 

anuais, salariais e outras 
relativas às carreiras e 
evolução profissional 
(especificação de critérios, 
introdução de critérios, etc); 

- Contudo o AE celebrado em 
2004 já contemplava todas as 
questões enunciadas nas 
colunas anteriores, e 
integradas no AE de 2012.  
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da formação dos trabalhadores: a possibilidade de 
recurso à modalidade de formação à distância, a 
adopção de alguns princípios de flexibilidade na 
organização do tempo de trabalho bem como a 
referência à repartição de custos da formação; 

- A atividade de formador interno é consagrada e 
valorizada do ponto de vista da retribuição; é atribuído 
um subsídio por prestação temporária de serviços como 
formador interno (subsídio especial por cada hora de 
formação); 

- Não existe qualquer cláusula relativa ao estatuto de 
trabalhador estudante. 

 

 

2104    

- AE entre a GOODREST 
– Serviços de 
Restauração e 
Catering,Lda e a 
FESAHT – Federação 
dos Sindicatos da 
Agricultura, 
Alimentação, Bebidas, 
Hotelaria e Turismo de 
Portugal (BTE nº17 de 
08/05/2014 – Setor da 

- A formação inicial e a formação contínua (atualização, 
aperfeiçoamento, reciclagem) obtidas numa escola 
profissional constituem, a par da carteira profissional/ 
certificado de aptidão para as profissões que o exigem, 
um fator valorizado na admissão e evolução na carreira; 
o estágio é entendido como um período formativo e 
associado à evolução remuneratória;~ 

- A formação é, nos termos da Lei Geral, consagrada 
como um direito e um dever, de trabalhadores e 
entidade empregadora, sendo obrigação do 

- As habilitações mínimas exigidas por lei 
constituem uma condição necessária de 
admissão na profissão; 

- O certificado comprovativo de habilitações 
correspondente ao último ano de escolaridade 
obrigatória, excepto para trabalhadores que 
comprovadamente já tenham exercido a 
profissão e a carteira profissional ou cerificado de 
aptidão, quando exigido, constituem requisitos 
de admissão; 

- AE muito recente. 

- As cláusulas e normativos 
associados à prestação de 
trabalho, suspensão da 
prestação de trabalho, 
disciplina e remunerações são 
privilegiadas neste AE. 
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restauração e catering - 
110 trabalhadores ao 
serviços na Goodrest 
representados pela 
FESAHT 

empregador promover condições para que o direito à 
formação se concretize e para que esta contribua para 
o desenvolvimento e valorização profissional do 
trabalhador; 

- Não existe qualquer cláusula ou capítulo do AE 
dedicado à formação profissional promovida pela 
empresa mas a formação inicial por iniciativa do 
trabalhador, nomeadamente a enquadrada pelo 
estatuto de trabalhador-estudante, parece ser 
incentivada;  

- Assim, existe neste AE uma cláusula dedicada aos 
trabalhadores-estudantes que, para além de consagrar 
direitos e deveres conforme Lei Geral, define direitos ou 
regalias adicionais, em tempo, para os trabalhadores 
enquadrados nesta situação: a)“Em cada ano lectivo e 
para os efeitos de exames, os trabalhadores-estudantes 
serão dispensados, sem perda de vencimento, por 5 
dias, além dos necessários para efectuar as provas de 
exame” e ainda b) “Todo o trabalhador que siga 
qualquer curso em estabelecimento de ensino, 
particular ou oficial, mesmo que não relacionado com a 
actividade que exerce como profissional, terá direito a 
utilizar, sempre que necessário para frequentar as aulas 
e sem perda de remuneração uma hora diária, num dos 
períodos de começo ou termo do seu horário”. 

- Os certificados pelas escolas profissionais e os 
detentores de títulos profissionais que tenham 
sido aprovados em cursos de aperfeiçoamento 
das escolas, têm preferência na admissão; a 
posse de título profissional, nas profissões em 
que é legalmente exigido, é condição necessária 
de exercício da atividade; 

- Na evolução profissional – aqui consagrada 
como preenchimento de vagas e acesso a 
categorias profissionais de nível superior - é dada 
prioridade, por ordem decrescente de 
importância, à classificação em curso de 
formação, aperfeiçoamento ou reciclagem 
ministrado em escola profissional, à antiguidade 
e depois à idade; 

- Existe tb um mecanismo automático de 
progressão para profissionais que não possuem 
carteira profissional de chefia ou supervisão, 
relacionado com o tempo de permanência numa 
determinada categoria e sempre que não existam 
razões objectivas para a sua não promoção; 

- O “estágio é o tempo necessário para que o 
trabalhador adquira o mínimo de conhecimentos 
e experiência adequados ao exercício de uma 
profissão” estando associado à valorização e 
enquadramento remuneratório dos 
trabalhadores; 

- A mobilidade funcional, tal como consagrado na 
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Lei Geral, deve ser articulada com a valorização e 
a formação profissional. 

  



 

82 
 

Portugal
Quaternaire

 
 

 Abordagem às matérias da formação profissional, 
estatuto de trabalhador-estudante, dos incentivos 
ao conhecimento e ao desenvolvimento de 
competências 

Articulação da matéria relativa à formação 
profissional com a gestão de carreiras (acessos, 
evolução, mobilidade, reconversão, etc) 

Observações gerais e 
evoluções recentes 

CONTRATOS COLETIVOS DE TRABALHO 

2006    

CCT entre a ANEFA — Assoc. 
Nacional de Empresas 
Florestais, Agrícolas e do 
Ambiente e o SETAA — Sind. 
da Agricultura, Alimentação 
e Florestas – Setor 
Agricultura e Florestas - 
2.000 empregadores e 
175.000 trabalhadores 

 

- Os direitos e deveres em matéria de formação 
profissional encontram-se traduzidos no 
cláusulado relativo a deveres e direitos gerais, dos 
empregadores e dos trabalhadores. Releva-se, 
nesta matéria, que o empregador deve assegurar o 
acesso dos trabalhadores a formação profissional 
certificada e a formação sindical certificada, 
afetando os recursos necessários, bem como o 
tempo indispensável para o tratamento 
administrativo do CAP, com vista à sua obtenção. O 
trabalhador encontra-se obrigado a frequentar as 
ações que o empregador promova ou subsidie; 

- É consagrada uma cláusula de formação 
profissional, cujos objetivos são a qualificação dos 
trabalhadores e a produtividade da empresa, e 
especificados os seus princípios gerais: a 
responsabilidade do empregador elaborar um 
plano de formação anual e proporcionar formação 
contínua anual a pelo menos 10% dos 
trabalhadores; os cursos de formação deverão ser 
devidamente certificados; e “qualquer trabalhador 

- A formação é um domínio contemplado na 
formação do contrato a termo, sendo fixados 
limites consoante a duração do contrato; 

- O nível de formação inicial é um dos requisitos 
considerados na regulamentação relativa às 
carreiras, acessos e enquadramentos; 

- A evolução na carreira, nomeadamente a 
promoção, pode beneficiar da conclusão, com 
aproveitamento, de formação certificada, 
embora não exista uma relação causa-efeito; 

- Destaca-se, neste CCT a introdução de uma 
cláusula relativa à “formação e discriminação”, na 
qual são contemplados princípios e requisitos 
específicos de não discriminação e igualdade de 
acesso em termos de sexo, deficiência ou doença 
crónica, e nacionalidade. Para além disso, são 
valorizadas, na promoção da igualdade de acesso 
à formação, e sempre que necessário, a 
frequência de cursos de formação específica em 
português básico e cursos de formação linguística 

- Ao longo da última década 
verificaram-se sobretudo 
alterações salariais. As últimas 
alterações, segundo pesquisa 
efetuada, são de 2010; 

- Existe uma cláusula de 
formação profissional desde 
2000, embora ao longo dos 
anos tenha sido adaptada, 
especificada e alargada. A 
cláusula relativa aos direitos 
especiais do trabalhador-
estudante existe desde 2000. 
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devidamente qualificado deverá, quando tal lhe for 
solicitado, ministrar formação profissional a 
trabalhadores profissionalmente menos 
qualificados”; 

- É consagrado um incentivo aos trabalhadores que 
completem cursos de formação profissional com 
aproveitamento e com acesso a CAP: “um 
acréscimo salarial no montante de 10 % sobre o 
vencimento da tabela salarial, para além da 
eventual promoção”; 

- É contemplada uma cláusula com os direitos 
especiais do trabalhador estudante, remetendo 
para o disposto na Lei Geral (CT de 2003). 

específica para o exercício de funções que 
requeiram o conhecimento de linguagem técnica. 

 

2007    

CCT entre a AHP — 
Associação dos Hotéis de 
Portugal e a FETESE — 
Federação dos Sindicatos 
dos Trabalhadores de 
Serviços — Revisão global – 
Setor Hotelaria 

- A formação é consagrada como dever da empresa 
e direito dos trabalhadores, estipulando-se o seu 
caráter obrigatório sempre que ocorra em horário 
laboral; 

- Existe uma cláusula de formação profissional que 
enuncia alguns princípios gerais estipulados na Lei 
Geral, remetendo-se para esta nas partes omissas; 

- A promoção da formação é consagrada, neste 
CCT, também como responsabilidade das chefias 
(ex: chefe do pessoal); 

- Associa-se a formação à qualificação, 
valorização e aperfeiçoamento profissional dos 
trabalhadores; 

- A formação inicial (níveis mínimos) é condição 
de acesso e a formação complementar é 
condição preferencial de ingresso numa função/ 
carreira; 

- A promoção dos estagiários depende de 
formação/ curso. 

- Desde 2000, não se 
verificaram alterações de 
relevo nas matérias 
relacionadas com a formação; 

- A cláusula de formação 
profissional bem como o 
prémio pelo conhecimento de 
línguas constavam já no CCT 
assinado em 2000 (BTE nº 19 
de 2000). Foram ocorrendo 
revisões das matérias 
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- É contemplado um prémio de conhecimento de 
línguas para “os profissionais que no exercício das 
suas funções utilizam conhecimentos de idiomas 
estrangeiros em contacto com o público ou 
clientes, independentemente da sua categoria”. Na 
prova de conhecimentos valoriza-se o certificado 
de exame realizado em escola profissional ou 
estabelecimento de ensino de línguas 
reconhecidos oficialmente; 

- Não se identifica qualquer referência ao estatuto 
de trabalhador-estudante. 

 

pecuniárias, incluindo o 
«prémio de conhecimento de 
línguas»; 

- A formação de base e 
profissional sempre constituiu 
uma condição específica e 
preferencial de admissão. 

 

2009    

CCT entre a APEB — 
Associação Portuguesa das 
Empresas de Betão Pronto e 
a FETESE — Federação dos 
Sindicatos dos 
Trabalhadores de Serviços e 
outros — Revisão global – 
Indústria de Betão – 21 
empregadores e 1.300 
trabalhadores 

 

- Os direitos e deveres em matéria de formação 
profissional encontram-se traduzidos no 
cláusulado relativo a deveres e direitos gerais, dos 
empregadores e dos trabalhadores, reproduzindo a 
Lei Geral; 

- O CCT dispõe de uma seção dedicada à formação 
profissional, educação e certificação;  

- Os aspetos a relevar em matéria de 
responsabilidades no domínio da formação são os 
seguintes: a) o empregador deve assegurar 
formação e o acesso dos trabalhadores a formação 
profissional certificada e a formação sindical 

-Neste CCT, e em matéria de recrutamento é 
privilegiado o recrutamento interno, indiciando o 
aproveitamento de qualificações e competências 
desenvolvidas nas entidades empregadoras; 

- São expressamente referidos os requisitos e 
obrigações em matéria de admissão de menores, 
nomeadamente em matéria de educação e 
formação, consagrando os principais aspetos da 
Lei Geral; 

- A formação profissional constitui uma condição 
preferencial de admissão; 

- Identificam-se alterações 
salariais e outras, 
nomeadamente as associadas 
ao enquadramento nas 
carreiras, ao longo da primeira 
década de 2000; 

-No que respeita às matérias 
da formação profissional, da 
formação por iniciativa do 
trabalhador (estatuto do 
trabalhor-estudante e 
frequências de ações de 
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certificada, afetando os recursos necessários; b) 
para que se concretize o direito à formação 
profissional o empregador assume a 
responsabilidade de elaborar um plano de 
formação, comprometendo-se a proporcionar 
formação anual contínua a pelo menos 10% dos 
trabalhadores sem termo; c) o trabalhador deve 
participar na formação promovida pela empresa e 
cuidar do seu aperfeiçoamento profissional; d)  
“qualquer trabalhador devidamente qualificado 
deverá, quando tal lhe for determinado, ministrar 
formação profissional a outros trabalhadores da 
empresa”; 

- Existe também uma cláusula dedicada ao crédito 
de tempo e condições de aplicação, na linha do 
estabelecido na Lei Geral, sendo expresso o 
reconhecimento, por parte do empregador, do 
direito dos trabalhadores a 35h de formação anual; 

- A formação por iniciativa do trabalhador seja ao 
nível da formação de base (na Lei Geral com 
tradução no estatuto de trabalhador estudante) 
seja ao nível da formação contínua são, neste CCT, 
objeto de tratamento em claúsulas próprias; 

- A frequência de cursos ou ações de formação, de 
duração inferior a seis meses, por iniciativa do 
trabalhador e com vista à obtenção de 
qualificações profissionais ou do seu 

- No que se refere à evolução na carreira ou 
evolução profissional destaca-se o seguinte: a 
competência profissional é, a par das habilitações 
e da experiência, um critério para a progressão 
profissional dos trabalhadores (as disposições 
especiais constituem parte integrante do CCT). 

 

formação profissional) e da 
sua articulação com a 
evolução na carreira, 
verificam-se alterações nos 
últimos anos e, 
nomeadamente desde 2003. A 
evolução traduz, sobretudo, 
uma maior organização e, 
também, um enfoque 
reforçado destas matérias no 
CCT. 
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reconhecimento, confere direito “a uma redução 
de horário correspondente ao tempo necessário 
para a deslocação, sem prejuízo da remuneração” 
e demais regalias”; 

- Embora o regime do trabalhador-estudante deste 
CCT remeta para a Lei Geral, é definida uma 
comparticipação nas despesas decorrentes da 
frequência dos cursos (propinas e dotação anual 
para o material escolar, até limites definidos no 
CCT). 

2010    

Contrato coletivo entre a 
ANIECA — Associação 
Nacional dos Industriais do 
Ensino de Condução 
Automóvel e o SITRA — 
Sindicato dos Trabalhadores 
dos Transportes — Revisão 
global – Setor de Ensino de 
Condução Automóvel – 650 
empregadores e 4000 
trabalhadores 

- O CCT dispõe de uma cláusula dedicada aos 
princípios gerais da formação profissional, na qual 
esta é consagrada como direito e dever, da 
empresa e dos trabalhadores (embora não se 
afastando muito da Lei Geral), e na qual são 
especificados alguns requisitos e responsabilidades 
nesta matéria; 

- Os direitos e deveres em matéria de formação 
profissional encontram-se também traduzidos no 
cláusulado relativo a deveres e direitos gerais, dos 
empregadores e dos trabalhadores; 

- Os aspetos a relevar nesta matéria são: a) o 
empregador deve assegurar formação o acesso dos 
trabalhadores a formação profissional certificada e 

- São expressas às referências às habilitações e 
qualificações mínimas para o exercício das 
profissões (instrutor de condução automóvel e 
trabalhadores administrativos); 

- A evolução na carreira profissional, 
nomeadamente ao nível das promoções em grau 
encontra-se associada à antiguidade, relevando 
no caso da mudança de profissão/ categoria a 
formação profissional realizada e a certificação 
profissional ou académica. 

- À excepção das matérias 
salariais, não se verificaram, 
nos últimos anos, e 
nomeadamente desde 2006, 
alterações de relevo no 
conteúdo deste CCT. 
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a formação sindical certificada, afetando os 
recursos necessários; b) para que se concretize o 
direito à formação profissional o empregador 
assume a responsabilidade de elaborar um plano 
de formação, comprometendo-se a proporcionar 
formação anual contínua a pelo menos 10% dos 
trabalhadores sem termo; c) o trabalhador deve 
cuidar do seu aperfeiçoamento profissional; d) 
“qualquer trabalhador devidamente qualificado 
deverá, quando tal lhe for determinado, ministrar 
formação profissional a outros trabalhadores da 
empresa”; 

- Existe também uma cláusula dedicada ao crédito 
de tempo e condições de aplicação, na linha do 
estabelecido na Lei Geral, sendo expresso o 
reconhecimento, por parte do empregador, do 
direito dos trabalhadores a 35h de formação anual; 

- Relativamente aos trabalhadores-estudantes 
existe uma claúsula sobre os seus direitos 
especiais, reproduzindo o consagrado na Lei Geral 
nesta matéria. 

2011    

Contrato Coletivo entre a 
AHRESP – Associação de 
Hotelaria, Restauração e 
Similares de Portugal – e a 

- Existe uma claúsula de formação profissional que 
enuncia alguns princípios gerais estipulados na Lei 
Geral, remetendo-se para esta nas partes omissas; 

- As habilitações mínimas exigidas por lei 
constituem, no caso dos não titulares de carteira 
profissional, uma condição necessária de 

- O enfase é colocado nos 
horários, na organização do 
trabalho e do tempo de 
trabalho bem como nos 
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FETESE – Federação dos 
Sindicatos dos 
Trabalhadores de Serviços – 
Setor Hotelaria e 
Restauração – 9.100 
trabalhadores e cerca de 
700 empresas. 

- É conferido particular ênfase à formação on job, 
aos estágios e à “aprendizagem”, obrigatória para 
trabalhadores admitidos com menos de 18 anos, 
entendendo-se aquela como “o trabalho regular e 
efetivo prestado pelo trabalhador, sempre que 
acompanhado por profissional competente, ou pela 
entidade empregadora, que preste serviço na seção 
respetiva”; 

- O conhecimento/ formação em línguas, 
comprovado por certificado de escola reconhecida, 
é valorizado no caso dos profissionais de 
restauração e bebidas. Neste âmbito, é estipulado 
um prémio de línguas equivalente a um valor 
mensal por língua estrangeira cuja utilização seja 
necessária no âmbito da função; 

- Não existe qualquer referência ao estatuto de 
trabalhador-estudante. 

admissão na profissão; 

- A posse de um diploma de escola profissional, a 
posse de carteira profissional com averbamento 
de aprovação em cursos de aperfeiçoamento em 
escola profissional, e a posse de carteira 
profissional são, por esta ordem, condições 
preferenciais de admissão na hotelaria; 

- A aprendizagem on job – trabalho regular e 
efetivo acompanhado por profissional ou pelo 
empregador -, e o estágio, que se segue à 
aprendizagem nas categorias, são consagrados 
como requisitos fundamentais no acesso às 
profissões; 

- A cláusula relativa à mobilidade que, face à Lei 
Geral, reforça o conceito e possibilidades de 
polivalência, não refere a formação profissional 
nem como instrumento nem como requisito. 

requisitos de acesso às 
profissões; 

- À excepção das alterações 
salariais não se identificam, 
nas matérias relativas à 
formação profissional, 
alterações recentes de relevo. 

2013    

Contrato coletivo entre a 
Associação Portuguesa das 
Empresas do Setor Elétrico 
e Eletrónico e a FETESE - 
Federação dos Sindicatos da 
Indústria e Serviços e outros 
- Setor Elétrico e Eletrónico, 

- Os direitos e deveres em matéria de formação 
profissional encontram-se traduzidos no 
cláusulado relativo a deveres e direitos gerais, dos 
empregadores e dos trabalhadores, bem como nas 
cláusulas relativas à HSST,reproduzindo a Lei Geral; 

- Este contrato integra uma cláusula relativa à 
formação profissional na qual são destacados os 

- São expressamente referidos os requisitos e 
obrigações em matéria de admissão de menores, 
nomeadamente em matéria de educação e 
formação, consagrando os principais aspetos da 
Lei Geral; 

- A admissão na empresa, a mudança de posto de 
trabalho ou funções, a introdução de novos 

- À excepção das alterações 
salariais, das relacionadas com 
o enquadramento nas 
carreiras e das adaptações ao 
texto decorrente da entrada 
em vigor de um novo CT em 
2009, não se verificaram 
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Energia e Telecomunicações 
– 100 empresas e 28.000 
trabalhadores 

 

aspetos relacionados com as responsabilidades e 
requisitos em matéria de promoção e organização 
do direito a 35h anuais de formação contínua, 
reproduzindo-se, de um modo geral, as disposições 
da Lei Geral; 

- O direito à formação profissional surge também 
associado ao teletrabalho, regulamentado neste 
CCT, enquadrando-se nos princípios estabelecidos 
na Lei Geral; 

- Não existe qualquer cláusula ou referência ao 
estatuto de trabalhador-estudante. 

equipamentos ou alteração dos existentes, bem 
como a adopção de uma nova tecnologia são 
situações que, neste IRCT, se associam à 
formação, profissional e contínua, dos 
trabalhadores;  

- A formação é um instrumento e requisito do 
desenvolvimento profissional. Contudo a 
evolução na carreira está fundamentalmente 
associada, em todos os grupos profissionais, e 
preenchidos os requisitos de acesso, à 
antiguidade na função (nota: são contemplados 
prémios de antiguidade). 

alterações significativas no 
conteúdo do CCT desde 2006 
(último ano encontrado na 
pesquisa efetuada).  

2014    

Contrato Coletivo entre a 
ANIPC – Associação 
Nacional ds Industriais de 
Papel e Cartão e a FETESE – 
Federação dos Sindicatos da 
Indústria e Serviços – 
Revisão Global (BTE nº 16 de 
29/ 04/ 2014 – Setor do 
Papel e Cartão – 2790 
trabalhadores de 101 
empresas na atividade de 
fabricação, transformação e 
recolha de papel e cartão 

- O CCT consagra um capítulo sobre Direitos e 
Obrigações das Partes, no qual são globalmente 
omissas as referências à formação, como direito e 
dever. Contudo, é expressamente referido o dever 
da entidade patronal passar certificados aos 
trabalhadores em relação à sua competências, 
quando requeridos, e também, a obrigação do 
trabalhador “Ter para com os companheiros de 
trabalho as atenções e respeito que lhe são 
devidos, prestando-lhes, em matéria de serviço, 
todos os conselhos e ensinamentos que forem 
necessários ao desempenho das respectivas 
funções e acompanhando com interesse a 

- As condições de admissão, aprendizagem, 
evolução na atividade profissional e promoção 
são estabelecidas no Anexo II do CCT que, a par 
da definição de categorias profissionais e funções 
(AnexoI) e enquadramento remuneratório (Anexo 
III) regulam a “gestão” de carreiras; 

- A classificação e o enquadramento 
remuneratório do trabalhador são efectuados de 
acordo com as funções desempenhadas; 
contudo, o nível de classificação está relacionado 
directamente com o nível de qualificação e, este, 
com o desempenho de funções de maior 

- Este CCT constitui uma 
revisão global do CCT 
publicado no Boletim do 
Trabalho e Emprego n.º 26, 1.ª 
Série, de 15 de Julho de 2009 
e doCCT publicado no Boletim 
do Trabalho e Emprego n.º 47, 
1.ª Série, de 22 de Dezembro 
de 2002; 

- Para além das alterações 
salariais, verifica-se o 
enriquecimento do CCT no 
que respeita às matérias da 
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aprendizagem dos que ingressem na profissão”; 

- Existem duas cláusulas sobre formação 
profissional. Na cláusula relativa ao princípio geral, 
é estipulado que a formação profissional 
proporcionada pela empresa deve ter 
correspondência com a qualificação; são também 
referidos e enquadrados os deveres do trabalhador 
e os deveres do Estado nesta matéria. Na cláusula 
relativa à formação contínua são consagrados os 
deveres do empregador no âmbito do sistema de 
formação profissional, constantes da Lei Geral; 

- O CCT contempla, num capítulo dedicado às 
Condições Particulares de Trabalho, uma cláusula 
relativa aos trabalhadores-estudantes que 
reproduz, global e genericamente, o estipulado na 
Lei Geral; 

responsabilidade; 

- A formação profissional encontra-se assim 
associada à evolução na classificação/ nível 
remuneratório, devendo possibiltar o acesso do 
trabalhador a funções de maior responsabilidade 
e com enquadramento remuneratório mais 
elevado; 

- Embora a matéria da formação seja abordada e 
consagrada, não se identifica, globalmente, uma 
articulação de princípios, direitos e obrigações 
em matéria de formação profissional com o 
desenvolvimento de carreiras, mobilidade e 
desenvolvimento de competências. 

 

 

formação profissional, através 
da inclusão, nesta revisão, do 
capítulo sobre formação 
profissional (principio geral e 
formação continua) 

- A cláusula relativa aos 
trabalhadores-estudantes já 
constava, embora com ligeiras 
diferenças no CCt de 2002. 
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ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO 

2011    

Acordo coletivo entre várias 
instituições de crédito e a 
FEBASE — Federação do 
Setor Financeiro — 
Alteração salarial e outras e 
texto consolidado (BTE nº 3 
de 2011) – Setor Bancário 
26 empregadores e 54.360 
trabalhadores 

- A formação profissional, a expensas da entidade e 
obrigatória, é consagrada como instrumento para a 
garantia de funções nos casos de alterações 
orgânicas, fusão ou integração de instituições; 

- Este ACT consagra uma cláusula dedicada às 
Novas Tecnologias, sendo expresso o dever da 
entidade empregadora promover formação e 
reciclagem dos trabalhadores de modo a permitir o 
“adequado aproveitamento dos recursos 
humanos”, ou a manutenção do seu emprego; 

- Existe um capítulo dedicado à Formação 
Profissional que especifica, entre outros, e indo 
além da Lei Geral, princípios gerais e requisitos de 
formação de base. Destacam-se os seguintes 
aspetos: a) o dever das instituições 
proporcionarem meios de formação de base e de 
aperfeiçoamento profissional aos trabalhadores, 
conferindo-se destaque ao apoio dado pelo 
Instituto de Formação Bancária; b) a promoção da 
igualdade de oportunidades entre sexos na 
participação na formação; c) a frequência de 
formação de base (entendida como prestação de 

- O enquadramento dos trabalhadores em grupos 
está associado a funções que, para além do 
consagrado nas promoções obrigatórias, estão 
relacionadas com exigências em matéria de 
habilitações e formação; 

- A formação é um requisito transversalmente 
presente e enfatizado na classificação dos 
trabalhadores nas categorias de funções 
específicas ou nas categorias de funções de 
enquadramento; 

- A antiguidade, nalguns casos associada a 
promoções obrigatórias, e noutros casos 
associada à experiência na função, constitui, 
respeitados os requisitos de enquadramento nas 
categorias, um critério importante de evolução 
nos níveis das carreiras. 

- Já em 2002, se encontra em 
IRCT’s celebrados entre 
Sindicatos pertencentes à 
FEBASE e instituições 
bancárias, cláusulados 
específicos relativos à 
formação profissional e ao 
estatuto de TE, incluindo o 
subsídio; 

- As alterações ocorridas nas 
última década respeitam às 
matérias remuneratória, das 
promoções obrigatórias, 
pensões, SMAS, processo 
disciplinar e outros, não se 
identificando alterações a 
assinalar nas matérias da 
formação profissional (a 
última alteração data de 
2012). 
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trabalho) por todos os trabalhadores sem funções 
específicas ou de enquadramento; d) a 
participação dos trabalhadores em ações de 
formação específica tendo em vista a sua 
reconversão ou aperfeiçoamento profissional; e) o 
estabelecimento de um regime de deslocações 
para formação, incluindo o regime de formação 
através de ensino à distância; 

- Na claúsula relativa ao preenchimento de vagas e 
novos postos de trabalho é referida a 
obrigatoriedade de requisitos de competências; 

- É consagrado um regime específico para o 
trabalhador estudante que, indo para além da lei 
Geral, estabelece condições mais favoráveis à 
participação dos trabalhadores em percursos 
escolares. Essas condições situam-se ao nível de 
flexibilidade de horários, faltas e incentivos, 
nomeadamente o subsídio a TE traduzido no 
pagamento de propinas no ensino público e, 
também, de uma comparticipação no ensino 
particular no caso da frequência deste não ser por 
motivo imputável ao trabalhador. A promoção 
cultural e social do trabalhador é apontada como 
objetivo da atribuição deste benefício. No caso da 
frequência de ensino superior ou cursos 
especializados só existirá subsídio se a formação 
for reputada de interesse para a instituição, isto é, 
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ministrada pelo IFB. 

2011  
  

Acordo coletivo entre a 
BRISA — Auto-Estradas de 
Portugal, S. A., e outras e o 
SETACCOP — Sindicato da 
Construção, 

Obras Públicas e Serviços 
Afins e outros — Revisão 
global (BTE nº 20 de 2011) – 
2331 trabalhadores e 6 
empregadores. 

- A formação humana, profissional e social do 
trabalhador está consagrada nos princípios gerais 
dos direitos, deveres e garantias das partes; 

- A formação é consagrada como dever e direito, 
reproduzindo-se a Lei Geral nesta matéria; 

- O ACT consagra uma cláusula de formação 
profissional que reforça, e nalguns casos alarga, 
princípios e objetivos consagrados na Lei Geral. 
Destacam-se, os seguintes aspetos: a) nos 
objetivos da formação profissional (direito e dever) 
está incluída, não só a qualificação, mas também a 
certificação dos trabalhadores; b) o plano de 
formação anual, submetido a informação e 
consulta dos trabalhadores e sindicatos, deve 
permitir a formação contínua anual de pelo menos 
10% dos trabalhadores; c) a formação profissional 
a trabalhadores profissionalmente menos 
qualificados pode constituir atividade de qualquer 
trabalhador “devidamente qualificado”, sempre 
que solicitado; d) são especificadas condições e 
situações em que a formação pode ocorrer fora do 
horário normal de trabalho; e) “para ações de 
curta duração, não superiores a duas horas, podem 

- É privilegiado o recrutamento interno, 
indiciando o aproveitamento de qualificações e 
competências desenvolvidas nas entidades 
empregadoras; 
- Existe uma cláusula relativa às carreiras 
profissionais na qual se encontra expressa a 
referência ao dever das entidades desenvolverem 
“uma política de gestão dos seus recursos 
humanos que motive e proporcione a evolução 
profissinal dos seus trabalhadores”. Neste 
contexto, a formação é referida como um dos 
instrumento do desenvolvimento de carreiras; 
- A formação prestada pelas empresas pode estar 
associada à progressão para funções mais 
qualificada, nos casos de não cumprimento do 
requisito de habilitações mínimas ;  
- No caso de mudança ou alteração de profissão, 
e sempre que ocorra a reconversão e 
reclassificação profissional, constitui obrigação  
do empregador facultar formação adequada ao 
trabalhador. 
- A evolução profissional assenta essencialmente 
na avaliação do mérito do trabalhador e na 
análise do seu potencial para o desempenho de 
funções mais qualificadas.  

- As claúsulas de formação 
profissional, carreiras e 
alteração da profissão, já 
existiam com o mesmo texto 
no ACT de 2002, não se tendo 
verificado alterações 
significativas nestas matérias. 
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as mesmas realizar -se por antecipação ou 

prolongamento do horário normal de trabalho, 
recebendo o trabalhador um subsídio de valor 
equivalente à sua remuneração horária normal”; f) 
“Nas atividades de laboração contínua, em que não 
seja possível a substituição dos formandos nos seus 
postos de trabalho, as ações de formação com 
horários completos podem ser realizadas fora dos 
horários normais de trabalho, excepto em dias de 
descanso semanal obrigatório, sendo atribuído aos 
formandos um subsídio de valor equivalente à 
remuneração horária normal, acrescida de 50 %, 
por cada hora de formação”; g) “Sempre que as 
ações de formação ocorram fora do local habitual 
de trabalho, aplica -se o regime das deslocações 
em serviço”; 

- O trabalhador-estudante é referido na claúsula 
relativa às condições especiais de trabalho, para 
efeitos de proteção, igualdade e não 
discriminação, sendo o seu enquadramento 
definido pela Lei Geral. 
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5.3. Síntese conclusiva sobre o tratamento e enquadramento das matérias relativas à 

formação nas Convenções Coletivas analisadas 

 

A partir da informação compilada e analisada, e em jeito de síntese, são possíveis as 

seguintes constatações, no que respeita às matérias da formação profissional e do 

estatuto do trabalhador-estudante:  

 De um modo geral, e transversalmente, os deveres e os direitos associados à 

formação e à qualificação profissional dos trabalhadores estão reproduzidos no 

texto dos Convenções Coletivas (CC´s), existindo casos em que é explicitado o 

dever da entidade empregadora propor formação certificada (caso de setores 

em que a certificação das profissões se encontra associada ao exercício das 

mesmas) e outros casos em que não só a formação profissional, mas também a 

formação humana e social dos trabalhadores são consagradas como dever da 

entidade empregadora; 

 

 A formação, escolar e profissional, constitui um requisito mencionado e 

enfatizado nas Convenções Coletivas, no que respeita à admissão de 

trabalhadores e para desempenho de um grande número de funções. 

Identificam-se empresas e setores, de ramos de atividade bastantes 

diferenciados, como o turismo e hotelaria ou a indústria aeronáutica, em que as 

Convenções Coletivas explicitam o nível de formação profissional inicial como um 

dos requisitos chave no recrutamento externo e interno de trabalhadores e em 

que a aprendizagem promovida com recursos internos, e devidamente 

contextualizada na área de atividade, função ou posto de trabalho, assume um 

caráter transversal, regular e privilegiado. No que respeita ao turismo, hotelaria, 

restauração e catering, as escolas profissionais – e a formação inicial de dupla 

certificação nelas desenvolvida – é valorizada como condição preferencial de 

admissão. Existem outros, como o caso da Banca e, também, do Setor Social, em 

que a atenção conferida à formação de base, escolar e profissional, é traduzida 

nos incentivos à formação por iniciativa do trabalhador e numa organização de 

trabalho, e do tempo de trabalho, que enquadra a frequência de ações de 

formação contínua; 

 

 A atribuição de responsabilidades na formação de trabalhadores a profissionais 

mais qualificados, ou formadores internos, assume particular destaque nas 

Convenções Coletivas dos setores tradicionalmente menos qualificados do ponto 

de vista da sua mão de obra, como é o caso da agricultura e florestas, a indústria 
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de construção civil, mas também o ensino da condução automóvel. A formação 

por iniciativa do trabalhador é também incentivada neste setores, seja através da 

comparticipação de despesas no âmbito do estatuto de trabalhador-estudante, 

seja através da promoção do acesso à formação profissional; 

 

 Todas as CC´s analisadas integram capítulos e/ ou uma cláusula relativa à 

formação profissional (15) da responsabilidade da empresa ou referências 

explícitas a princípios gerais e objetivos da formação contínua que deve ser 

promovida pela entidade empregadora (2). A grande maioria reproduz o 

disposto na Lei Geral, selecionando princípios gerais e de organização da 

formação, remetendo para a Lei Geral nas partes omissas. A formação 

profissional constitui assim, um tema abordado e consagrado em todas as CC’s 

aqui analisadas, e nomeadamente na relação, ainda que não especificada, com a 

qualificação dos trabalhadores e competitividade das organizações; 

 

 Esta última é, aliás, uma tendência confirmada pela conclusões dos estudos da 

DGERT, analisados no âmbito deste estudo. Das 14 Convenções Coletivas (2005 a 

2010) consideradas no estudo relativo às “Indústrias Metalúrgicas de base e 

Fabricação de Produtos Metálicos”, e no que respeita à formação profissional30, 

a maioria (13) reproduzem alguns aspetos do Código de Trabalho e/ ou fazendo 

referência à legislação aplicável. Apenas uma Convenção analisada no âmbito 

deste estudo não faz qualquer referência à formação profissional. No setor da 

Cortiça, relativamente aos qual foram analisadas 3 Contratos Coletivos (2009-

2011), sendo que dois reproduzem os princípios gerais sobre as matérias da 

formação profissional e um é omisso relativamente a esta questão. Por fim, e no 

caso do Setor dos Transportes e Armazenagem, onde predominam os Acordos de 

Empresa, a maioria das 28 Convenções (2008-2010) analisadas regula a formação 

profissional, sendo este um tema referido com elevada frequência nestas 

Convenções, a par de temas como a proteção social complementar e os limites e 

duração do tempo de trabalho. Contudo, neste setor, é relativamente mais 

significativo, embora não maioritário, o peso das CC’s que incluem regimes 

específicos de formação profissional, nomeadamente contemplando incentivos e 

modalidades de contratualização do investimento em formação. Isto mesmo é 

comprovado na análise efetuada no âmbito deste estudo às CC’s do setor dos 

transportes aéreos e também no ACT da Brisa. Ainda no âmbito do setor dos 

transportes, o AE de 2011 aqui analisado, celebrado entre a PROMETRO e o 

                                                           
30

 Estes estudos analisaram domínios diversos da contratação coletiva, sendo a formação profissional um deles. 

Nem todos os estudos fazem referência ao estatuto de trabalhador-estudante, cuja norma nem sempre foi 

integrada nas normas analisadas. 
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Sindicato dos Maquinistas, vai mais longe nos instrumentos que consagram a 

formação como elemento fundamental do desempenho e da evolução 

profissional, incluindo não só um regulamento de carreiras e avaliação de 

desempenho mas também um conjunto de fichas de identificação de 

necessidades de formação e de avaliação, ajustadas a diferentes grupos alvo, nos 

quais estão incluídas responsáveis e chefias; 

 

 Na amostra analisada, e no que respeita à responsabilidade das entidades 

empregadoras com a formação dos trabalhadores, identifica-se que cerca de 

metade das Convenções vão além do disposto na Lei Geral, propondo objetivos 

mais ambiciosos e/ ou contendo uma redação que indicia um papel reforçado 

da formação e da qualificação no desenvolvimento de competências e da 

produtividade. Esta maior ambição, encontrada no texto dos AE’s, CCT´s ou 

ACT’s está sobretudo associada à valorização da formação como pilar do 

desempenho e evolução profissional – caso do AE da PROMETRO – e/ ou a 

incentivos à formação, nomeadamente: i) o prémio de línguas no caso do AE e 

dos CCT dos setores do turismo e da hotelaria; ii) a obrigatoriedade de 

frequência de formação promovida pela empresa para assegurar condições de 

acesso a novas funções, com obrigatoriedade de investimento da empresa, 

contratualizado com o trabalhador (exemplo das profissões mais qualificadas no 

setor da aeronaútica, dos transportes aéreos e da banca); iii) o estabelecimento 

de regimes de deslocações para a frequência de ações de formação ou a 

definição de horas de dispensa anuais para formação (ex do CCT celebrado pela 

União das Misericórdias); iv) a atribuição de incentivos salariais (exs do CCT 

celebrado pela ANEFA – Setor da Agricultura e Florestas e do ACT da Brisa); 

 

 Relativamente ao estatuto do trabalhador-estudante, a situação é algo 

diferente da relativa à formação contínua, encontrando-se na amostra 

considerada um número relevante de casos em que são omissas as referências a 

esta matéria, à semelhança do que ocorre nas amostras analisadas nos estudos 

da DGERT. Em 10 das 17 Convenções aqui analisadas existe cláusulado geral 

nesta matéria (3) ou cláusulado mais específico, com incentivos ao trabalhador-

estudante (tempo e/ ou remuneração) ou normas especiais em matéria de 

direitos e deveres (7). Contudo, a maioria das Convenções que aborda esta 

matéria fá-lo ou através da remissão para a Lei Geral ou reproduzindo as normas 

nela constantes, situação esta também semelhante à encontrada nas amostras 

analisadas pela DGERT;  
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 Importa contudo destacar, neste contexto de tratamento geral das matérias 

relativas ao estatuto do trabalhador-estudante, a presença de Convenções 

Coletivas em que o aumento do nível de formação de base dos trabalhadores 

parece ser assumido como objetivo da entidade empregadora. Identifica-se, por 

um lado, o caso de setores de serviços como a banca, os serviços sociais e, por 

outro lado, as indústrias de cimento e betão e também da cortiça (vidé estudo 

referenciado e elaborado pela DGERT), tradicionalmente menos qualificadas, que 

conferem incentivos ao trabalhador-estudante (tempo e adequação reforçada de 

horários e/ou comparticipação em despesas com a formação, carreira, etc) e/ ou 

incluem a formação de base como área de apoio da entidade empregadora, no 

quadro de uma valorização das qualificações profissionais; 

 

 Não é possível traçar, na amostra estudada, uma tendência evidente de 

evolução no tratamento destas matérias ao longo da última década, embora os 

textos das Convenções Coletivas traduzam as evoluções consagradas no Código 

de Trabalho. De facto, na maioria das Convenções Coletivas analisadas e em 

vigor, e que conheceram revisões, não se identificou qualquer evolução recente, 

merecedora de especial registo, no que concerne aos incentivos à formação ou 

valorização destas normas nos respetivos textos (exceção apenas, no âmbito da 

amostra analisada, para o caso do CCT celebrado entre a APEB e a FETESE que 

organiza e reforça as matérias na formação profissional na revisão mais recente 

da Convenção e, também, para o caso do CCT, com publicação de uma revisão 

global em 2014, entre a ANIPC e a FETESE).  

Nalguns casos, os incentivos ou tratamento preferencial do trabalhador-

estudante ou a valorização do investimento da entidade empregadora na 

formação dos seus trabalhadores, datam de ano anterior ao Código de Trabalho 

de 2003 (exs: ACT Brisa/ SETACOOP, ACT instituições financeiras/ FEBASE, AE 

UMP/ FNE, AE TAP/ SPAC), ou no caso de Convenções celebradas 

posteriormente, ao Código de Trabalho de 2009 (CCT ANIECA/ SITRA, AE OGMA/ 

SITAVA). Com base na amostra analisada, verifica-se que o facto da CC ter sido 

celebrada recentemente (revisão global ou nova), não está associado a um 

tratamento mais completo ou mais profundo das matérias relativas à formação 

profissional e estatuto do trabalhador-estudante; 

Também não se identifica uma relação entre o tratamento das matérias 

relativas à formação profissional, em geral, e da formação contínua e do 

estatuto do trabalhador estudante, em particular, em função da tipologia de 

Convenção. Embora em setores em que predominam os Acordos de Empresa, 

como é o caso dos transportes, a formação profissional seja um domínio alvo de 



 

99 
 

Portugal
Quaternaire

especial atenção, também em setores como a banca, com um ACT recente, a 

agricultura e florestas ou a hotelaria, a formação profissional e contínua dos 

trabalhadores é consagrada, embora com enfoques e em planos diferenciados, 

como uma matéria alvo de atenção nos textos das Convenções e ao nível das 

políticas setoriais e empresariais.  

Importa contudo sinalizar, neste âmbito, que os Acordos de Empresa parecem 

constituir um palco mais favorável ao aprofundamento de matérias que regulam 

e especificam a relação entre as apostas na formação profissional e a evolução 

na carreira e o desempenho dos trabalhadores e, também, embora de forma não 

tão evidente, os níveis remuneratórios. Paralelamente, importa destacar que 

existem Contratos Coletivos de Trabalho que vão mais longe que outros na 

especificação dos direitos, deveres e incentivos à formação profissional (inicial 

ou contínua) relacionando-a com o posicionamento na carreira e a evolução 

profissional dos trabalhadores, assumindo-se como verdadeiros instrumentos 

indutores da valorização de qualificações e competências numa diversidade de 

entidades empregadoras;  

Importa por fim, sinalizar cinco notas de conclusão e tendências no que respeita à 

relação da formação com a evolução na carreira, mudança de funções e, de um modo 

geral, com a gestão de competências, aferida pelo disposto nos textos das Convenções 

Coletivas analisadas. 

 Pese embora a importante frequência e transversalidade com que a formação 

profissional é referida e consagrada nas normas negociadas, o enfoque 

predominante das Convenções analisadas e, de um modo geral nas Convenções 

Coletivas em vigor, e de acordo com a informação recolhida, é nas matérias 

relativas ao enquadramento nas carreiras, às remunerações e incentivos, à 

organização do tempo de trabalho e duração do trabalho, à proteção e regalias 

sociais e, também, aos direitos e deveres e às condições de admissão nas 

funções. Existem contudo, nuances setoriais e por tipologia de Convenção mas 

que não invalisam esta constatação geral. As relações laborais e a consagração 

de princípios que permitam a garantia de direitos e que apoiem a gestão de 

conflitos laborais constituem domínios fundamentais da negociação coletiva; 

 

 Nos textos das Convenções Coletivas, a relação entre a formação profissional e 

a qualificação e valorização profissional dos trabalhadores encontra-se, 

predominantemente, formulada de modo vago e enunciada como princípio 

associado a direitos e deveres e a referências à produtividade e competitividade 

das empresas e setores. Neste contexto, a formação é referida como elemento a 
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considerar na promoção do acesso a categorias e carreiras, na reconversão e/ou 

na mudança de funções ou de posto de trabalho. Contudo, apenas nos poucos 

casos em que é estabelecida, com base em negociação, uma relação mais clara 

entre a formação e o nível de desempenho, se encontram normas mais 

específicas que consagram a formação como instrumento da evolução 

profissional e remuneratória.  

 

 A obtenção de certificado profissional, sobretudo em setores com 

predominância de profissões que a exigem (ex da hotelaria) são termos 

recorrentes no enunciado dos objetivos da formação por iniciativa da empresa 

ou por iniciativa do trabalhador. Paralelamente, a competência e/ ou 

qualificação sendo mencionadas como requisito de evolução profissional, do 

ponto de vista dos critérios de progressão, promoção ou acesso a posto de 

trabalho de nível superior, pontuam a experiência na função, à antiguidade e, em 

menor escala à avaliação do mérito ou do desempenho; e, neste último caso, e 

maioritariamente, de uma forma pouco concretizada e, como tal, pouco 

operacional.  

De notar contudo que, na última década, se verificou uma tendência para a 

diminuição dos mecanismos automáticos de evolução na carreira e progressão 

remuneratória, podendo constatar-se a adoção mais generalizada de um mix de 

critérios, nos quais pontuam, com enfoques diferenciados em função do setor e 

da empresa, a formação escolar e profissional concluída com aproveitamento. 

 A associação entre formação e desenvolvimento de competências não é, nos 

textos das Convenções analisadas, nem explícita nem direta. Aliás, realizada uma 

pesquisa por palavra chave, a expressão competência(s), na aceção do conjunto 

de conhecimentos, saberes-fazer e saberes-ser associados ao exercício de uma 

função num determinado contexto, raramente aparece nos textos das 

Convenções negociadas. Nos casos em que é referida, é como parte integrante 

dos princípios gerais da formação ou como um dos requisitos, enunciado de 

forma geral, da evolução profissional dos trabalhadores. As referências à 

obrigatoriedade de elaboração de planos de formação, que enquadram as ações 

promovidas pelas empresas ou os apoios a conceder à formação por iniciativa do 

trabalhador, não se articulam, nos textos das normas, com quaisquer referências 

à políticas de gestão de recursos humanos levadas a cabo pela entidade 

empregadora; 
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 A gestão de competêncas, como elemento da gestão de carreiras e de pessoas e 

instrumento do enquadramento dos trabalhadores nas funções e postos de 

trabalho, não emerge ainda, nos textos das Convenções Coletivas, como domínio 

explicito de investimento e/ ou de negociação, embora se identifiquem casos em 

que é conferida atenção ao papel da formação no desenvolvimento profissional 

e, consequentemente, na produtividade das empresas (exs pontuais: incentivos, 

em tempo ou remuneração, ao conhecimento e à evolução nos níveis de 

qualificação; enquadramento da formação como requisito de exercício da 

função; incentivos à mobilização de trabalhadores mais qualificados para 

formação interna de outros; negociação de regulamentos de carreiras e 

avaliação de desempenho suportados em dicionários de competências). 
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6. ANÁLISE INTERNACIONAL DOS MODOS DE ORGANIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DO SUBSISTEMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

CONTÍNUA: ALGUNS CASOS 

 

O objetivo de promover um maior comprometimento das empresas com a formação e 

o desenvolvimento de competências dos seus trabalhadores e de elevar o nível de 

participação destes em práticas de formação é transversal a muitos países, sobretudo 

nos mais desenvolvidos. Os instrumentos de política que servem este objetivo são 

diversos mas podem, comummente, ser referenciados a duas lógicas de intervenção: 

uma legal e mandatória e a outra de cariz mais voluntarista. A cada uma 

correspondem linhas de aposta e contextos de participação diferenciados. 

Em muitos casos, a definição das propostas políticas é feita através da apropriação de 

soluções desenhadas noutros países o que, em resultado de deficiente adequação ao 

contexto social, cultural e económico do país de acolhimento penaliza a eficácia dessas 

estratégias. De referir que o objetivo global de elevar o investimento das empresas 

em formação considera a relevância de assegurar uma maior equidade na 

distribuição das oportunidades de qualificação no mercado de trabalho e de reforçar 

a adequação na promoção de competências valorizadas pelo mercado de trabalho. 

Em conjunto, estas premissas contribuem para tornar mais focado, justo e pertinente, 

também, o investimento resultante da afetação de fundos públicos às políticas de 

formação profissional.  

A importância de promover um sentimento e recetividade favoráveis ao 

investimento em formação profissional por parte das empresas deve constituir um 

resultado de base visado pelas políticas de estímulo à formação profissional. Este 

não se pode esperar que seja um resultado de curto prazo e regista, de acordo com a 

literatura disponível, um progresso insuficiente a nível europeu.  

Entre os exemplos mais “emblemáticos” de políticas de foro compulsivo e normativo 

poderemos nomear a aplicação de contribuições obrigatórias para financiar a 

formação e a consagração do direito à frequência de um tempo mínimo de 

formação. Os exemplos do modelo francês que aprovou o direito individual à 

formação em 2003 e Australiano, com a instituição de contribuições obrigatórias por 

parte das empresas, enquadram-se neste paradigma que dá expressão a modelos mais 

regulados de governação do sistema de formação profissional contínua. A evolução da 

legislação do trabalho em Portugal na última década enquadra-se, também, nesta 

linha de atuação e exemplifica com clareza o recurso a instrumentos legais como 
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estratégia para promover o acesso à formação. Como se aclarou em ponto próprio do 

relatório, o impacto sobre os níveis de participação dos ativos empregados em 

formação profissional foi relevante, ainda que sem a performance desejável na 

correção de algumas das nefastas assimetrias verificadas no perfil de acesso. 

Nomeadamente no que se refere à participação dos menos qualificados e das 

mulheres.  

No âmbito das abordagens mais dirigidas, o mecanismo de pagamento de taxas 

obrigatórias por parte das empresas, sobretudo a partir de uma determinada 

dimensão, constitui um dos exemplos mais significativos da tentativa de promover a 

participação privada no financiamento da formação. Contudo, como se poderá ver 

adiante, mais do que uma significativa alteração na origem dos fundos, provenientes 

das contribuições de empresas e trabalhadores através do pagamento de taxas, estes 

mecanismos procuram promover uma maior transparência e responsabilização na sua 

utilização. Este mecanismo de responsabilização é vista como condição para promover 

a boa aplicação dos recursos e uma opção relevante para que se reforce um olhar 

imperativo sobre este investimento. 

Contudo, nem sempre o mecanismo de financiamento explicita com clareza a 

aplicação das contribuições dos trabalhadores e empresas para a formação 

profissional. Nestes casos, não deixando de existir uma contribuição vinculativa e 

relevante não é clara a forma e, sobretudo, a dimensão dessa contribuição. Veja-se, 

como exemplo, o caso português. Não existindo uma contribuição obrigatória 

especificamente definida por parte das empresas e trabalhadores para financiar a 

formação profissional, verifica-se que uma percentagem do valor recolhido através das 

contribuições sociais é afeto a esse fim. Nesta circunstância, o princípio da 

responsabilização e o fomento de uma maior transparência sobre a utilização das 

contribuições são vulnerabilizados. 

Ao mesmo tempo, a literatura consultada mostra, por sua vez, que a participação em 

esquemas de contribuição obrigatórios suscita nas empresas uma reação de 

relutância relativamente à possibilidade de fazerem investimentos adicionais. Na 

verdade, o efeito da “obrigatoriedade” contribui para um posicionamento de reserva 

das empresas relativamente à disponibilidade para realizar investimentos que vão 

além daquilo que a que legalmente estão obrigadas. Nestes termos, a despesa 

realizada em formação tende a ser vista como um custo da operação imposto 

legalmente. A escolha não é simples. O objetivo de salvaguardar o desenvolvimento 

de práticas formativas que nivelem as oportunidades dadas aos trabalhadores e 

promovam a qualificação das empresas por via legal tem como contrapartida o 

fomento de um espirito de resistência a uma abordagem “fiscal” do financiamento. 
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Constituem casos emblemáticos deste tipo de aposta os de países como a França, a 

Austrália e Singapura. De acordo com a literatura consultada, nos casos francês e 

australiano a introdução deste tipo de mecanismos não obteve a aceitação desejada e 

as empresas tenderam a exacerbar, criando resistência, a ótica do custo associado a 

essa contribuição. No caso da Austrália o mecanismo foi abandonado há já algum 

tempo e no caso da França foi revisto numa recente reforma do sistema de formação 

profissional. Na caixa abaixo apresentada procuramos situar os principais traços da 

evolução registada em França no que se refere ao modelo de financiamento da 

formação contínua. 

 

 

A recente alteração do modelo de financiamento da formação contínua em França 

A recente (2013) reforma do sistema de financiamento da formação profissional em 

França tem como ponto de partida a fraca implementação do direito individual à 

formação acordada em 2003 entre o governo e os parceiros sociais. De acordo com a 

legislação aprovada em 2004, os trabalhadores com mais de um ano de tempo de 

trabalho numa empresa constituíam um crédito de 20 horas anuais para realizar 

formação profissional. Esses créditos podiam ser acumulados ao longo de seis anos e 

permitirem ao trabalhador frequentar formação profissional dentro ou fora do horário 

de trabalho consoante o acordo sectorial ou de empresa porque estava abrangido. No 

caso de a formação ser realizada fora do horário normal de trabalho, o trabalhador 

tinha direito a aceder o equivalente a 50% do salário liquido correspondente. O 

objetivo era o de reforçar o elo de ligação entre a formação considerada útil pelas 

empresas e a formação realizada pelo trabalhador. 

O novo acordo – Acordo Interprofissional Nacional de 14 de Dezembro no âmbito da 

formação profissional – introduz mudanças no modelo de financiamento da formação 

profissional continua e privilegia a criação de contas individuais de formação. Este 

novo modelo privilegia a acumulação de créditos de formação numa conta individual 

que pode ser mobilizada pelo trabalhador para a realização de formação qualificante 

(reconhecida pelas organizações profissionais ou pela indústria). Ao trabalhador é 

atribuído, a partir do momento que se constitui como trabalhador por conta de 

outrem, um crédito anual de 20 horas de formação nos primeiros seis anos e de 10 

horas nos três anos subsequentes e que podem ser acumulados até um máximo de 

150 horas ao fim de nove anos. O uso destes créditos individuais exige a frequência de 

programas de formação qualificantes, procurando-se, deste modo, salvaguardar a 

relevância do investimento face às necessidades da economia. 
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No sentido de otimizar a aplicação dos recursos financeiros canalizados também na 

ótica do trabalhador, estes passam a beneficiar de um aconselhamento para o 

desenvolvimento da carreira profissional ao longo de toda a sua vida ativa. 

A par da mudança de filosofia no modelo de apoio à formação contínua, passando de 

uma lógica de direito individual (implementado pelo trabalhador em articulação com o 

empregador) para uma lógica de conta individual, capitalizável ao longo de nove anos, 

verificou-se, também, uma mudança nos termos em que se processa o financiamento 

da formação continua. Assim, a comparticipação das empresas deixou de representar 

1,6% dos custos salariais nas empresas com mais de 20 trabalhadores e 1,05% nas 

empresas com 10 ou mais (afetos do plano de formação) e passou a representar uma 

contribuição de uma contribuição de 1% para as empresas com mais de 20 

trabalhadores e 0,55% para as que têm mais de 10.  

Complementarmente, o acordo estabelecido atribui às organizações profissionais e de 

cariz sectorial a responsabilidade de apoiar as empresas e trabalhadores na 

determinação das necessidades de qualificações e do modo de evolução das 

profissões. Com efeito, a cada sector é requerido que institua um observatório para 

monitorar a evolução das competências, qualificações e empregos. 

Globalmente, pode dizer-se que o novo acordo para o financiamento da formação 

continua em França privilegia: 

- Uma maior individualização das relações de trabalho no domínio da formação 

profissional e do desenvolvimento de competências (antes mais subordinadas à 

articulação com as empresas e aos planos de formação, hoje mais determinados 

individualmente em função da constituição de um crédito individual); 

- Uma redução da contribuição por parte das empresas; 

- Uma maior subordinação da formação a estratégias de qualificantes validadas por 

diagnósticos de âmbito setorial e enquadrados por ofertas formativas formalmente 

reconhecidas. 

No conjunto, estas mudanças representam um amaciamento do carácter legal e 

mandatório que assumia o modelo francês com a consagração do direito individual à 

formação acordado em 2003. 

 

Contudo, nos exemplos referidos, o caso de Singapura é apresentado como referência 

e caso bem-sucedido por via da contribuição obrigatória exclusivamente associada 

ao desenvolvimento de competências dos trabalhadores menos qualificados. Com 

efeito, este exemplo, a par de algumas das opções de política referenciadas na análise 
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feita e que adiante se sistematiza, situam a existência de opções que justificam 

ponderação. Incluem-se nesta a segmentação por públicos-alvo ou por setores que 

permitiriam um maior foco e legibilidade dos investimentos a realizar. Esta opção 

permite tornar mais específica e relevante a formação financiada e, 

complementarmente, favorece o seu enquadramento em acordos de concertação 

social de maior espectro e uma maior aceitação por parte das empresas. 

Outra política alternativa para a aplicação de taxas obrigatórias é o nível local, ou seja, 

quando a sua gestão é baseada em mecanismos institucionais e necessidades 

localmente identificadas. Contudo, não haverá muitos exemplos de implementação 

deste tipo de solução e alguma homogeneidade no perfil produtivo e de competências 

parece ser uma condição de eficácia relevante. A evolução recente do modelo francês 

procura dar expressão a uma maior contextualização das opções formativas mas 

acaba por privilegiar a articulação com os setores de atividade e as organizações 

profissionais. 

Com efeito, nos modelos que consagram contribuições obrigatórias, verifica-se que os 

princípios de equidade e igualdade de oportunidades não são plenamente observados: 

os menos qualificados e as mulheres continuam a participar menos na formação 

profissional. Os responsáveis pela gestão nas empresas continuam a determinar de 

forma muito vincada quem participa na formação e, desse modo, a reconhecer de 

forma insuficiente a relevância da participação daqueles que se encontram em 

situação mais desfavorecida. 

A principal alternativa à adoção de mecanismos de promoção da formação 

obrigatórios será a criação de lógicas voluntárias de investimento e promoção da 

formação por parte das empresas e, associadamente, de adesão e participação por 

parte dos trabalhadores. Como atrás se referiu, este constitui um desiderato que faz 

parte de um cenário evolutivo a médio prazo e que pressupõe um nível de maturidade 

por parte dos atores envolvidos no mercado de trabalho que, naturalmente, deve levar 

a que não se coloque a questão em termos opções que se excluem. 

Complementarmente à distinção relativa ao carácter mais ou menos normativo dos 

modelos de dinamização e financiamento da formação profissional contínua, 

importa situar, também, a forma como se processa a participação do diálogo social e, 

mais aprofundadamente, da negociação coletiva.  

Com efeito, a configuração dos subsistemas de formação profissional (contínua mas 

também inicial) podem corresponder em maior ou menor grau a soluções 

impulsionadas e acordadas no quadro do diálogo social. O modo como se forma o 

impulso modelador ou reformistas dos sistemas de formação profissional é 

influenciado pelo modo como estas matérias são introduzidas no diálogo social. Ao 

mesmo tempo, a negociação coletiva pode, também, ser uma fonte com maior ou 
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menor protagonismo na formatação e adoção de medidas no domínio da formação 

profissional e, nessa medida, contribuir de modo diferenciado para os modelos 

dominantes nos vários países. Em particular, importa relevar que a negociação 

coletiva constituirá uma importante alternativa entre um modelo de regulação mais 

normativo (de natureza central e legal) e um modelo de regulação mais aberto e 

baseado em compromissos voluntários. Com efeito, o espaço da negociação coletiva 

permite estabelecer um patamar intermédio de regulação que poderá ser amplamente 

favorável a uma orientação simultaneamente mais estratégica e voluntária da 

formação profissional. 

Naturalmente, no terreno, a distinção entre estas diferentes óticas não é sempre linear 

e clara, importando o seu enunciado neste passo da análise como forma de apoiar a 

construção de um referencial de análise dos modelos existentes. Com efeito, a 

configuração dos modelos dos diferentes países combina, muitas vezes de forma nem 

sempre plenamente coerente com os referenciais conceptuais considerados, opções 

programáticas e medidas diferenciadas e, nem sempre, muito consistentes entre si 

quando referenciadas a modelos de análise. Contudo, tomar em consideração estas 

balizas permite definir uma grelha de leitura útil para a análise dos modelos de alguns 

países a partir de consulta documental. 

A leitura que se procura realizar no quadro seguinte situa os principais elementos 

caracterizadores de um conjunto de modelos de funcionamento, nomeadamente no 

que se refere à intervenção da negociação coletiva, e de financiamento da formação 

profissional contínua.  
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Resenha da Análise Internacional Relativamente à Negociação Coletiva e a Formação Contínua 

 Aspetos Gerais 

Dimensão Institucional (participação dos 

parceiros sociais) e Âmbito (nível setorial; nível 

de empresa…) 

Temas / Medidas / Instrumentos  

Holanda 

(Análise 

Geral) 

O sistema de formação contínua 

baseia-se numa lei de 1996 (Adult 

and Vocational Training Act). O 

desenvolvimento de um sistema de 

qualificações baseado em 

competências e o aperfeiçoamento 

dos referenciais de qualificação foi 

assumido como prioridade no 

decurso da aplicação desse quadro 

legal. 

Não existe um direito legal 

(estatutário) relativamente à 

formação. Contudo, existem 

incentivos fiscais à poupança por 

parte dos trabalhadores para fins de 

formação profissional. 

Todos os cidadãos (não só na idade 

escolar) têm direito a formação 

paga até ao nível intermédio da 

formação vocacional 

A nível nacional os parceiros sociais têm um 

papel consultivo relativamente ao sistema de 

formação contínua, sendo que, à data da 

informação acedida, o quadro institucional da 

formação contínua ainda estava em discussão. 

Foi proposta pelo Conselho Social e Económico 

(de composição tripartida) a integral 

responsabilização dos parceiros sociais pela 

formação contínua. A proposta não foi 

plenamente acolhida mas também não foi 

rejeitada. Nesta ótica, foi criada uma 

plataforma de colaboração entre os parceiros 

sociais e agências de emprego e formação a 

nível das regiões (algumas com caráter setorial). 

Estas plataformas de cooperação dão maior 

atenção à aprendizagem dual (estabelecendo 

trajetórias) e ao reconhecimento das 

competências requeridas. 

Os parceiros sociais participam na Labour 

Foundation de natureza bipartida e que assume 

Incentivo fiscal (Wage Tax Relief Act) que 

permite aos empregadores pagar menos 

impostos para determinadas categorias de 

trabalhadores que estejam em formação.  

(A gestão dos incentivos de acordo com 

uma determinada segmentação de 

trabalhadores pode ser interessante 

considerando a necessidade de responder 

aos trabalhadores menos qualificados) 

Os custos com a formação contínua podem 

ser deduzidos fiscalmente pelos 

trabalhadores 

Nos acordos de negociação coletiva, a 

formação é um tema praticamente sempre 

presente, tendo também uma 

representatividade relevante temas como 

os planos de desenvolvimento, o 

desenvolvimento de carreiras e os 

incentivos fiscais.  

Muitos acordos contemplam a existência 
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 Aspetos Gerais 

Dimensão Institucional (participação dos 

parceiros sociais) e Âmbito (nível setorial; nível 

de empresa…) 

Temas / Medidas / Instrumentos  

Os empregadores e trabalhadores 

são responsáveis pela formação 

contínua dos trabalhadores (a 

formação inicial é da 

responsabilidade do estado) e foram 

criados fundos (Education and 

Development Funds) para promover 

a formação profissional contínua e a 

empregabilidade. No entanto, 

existem instituições de formação 

âmbito regional que são financiadas 

pelo estado. 

 

A formação que vá além do objetivo 

de promoção da empregabilidade é 

vista como sendo de 

responsabilidade individual.  

Existe oferta pública de formação 

contínua que é assegurada pelas 

mesmas instituições públicas de 

âmbito regional que asseguram a 

educação vocacional base. 

um papel de aconselhamento às estratégias de 

âmbito setorial e regional que, posteriormente, 

alimentam a negociação coletiva. Na 

formulação de recomendações, a Fundação dá 

especial atenção à relação entre empresas e 

escolas ao nível regional, processos de 

reestruturação, ao papel da formação 

profissional e à igualdade de oportunidades e 

medidas especificas para determinados grupos 

profissionais. 

Os parceiros sociais participam, também, nas 

Comissões Consultivas dos 18 centros setoriais 

especializados (baseados na WEB) que 

contribuem para o sistema de qualificações e a 

qualidade das aprendizagens. 

Em vários setores os parceiros sociais criaram 

fundos de apoio à formação nas empresas e à 

promoção da empregabilidade, sendo de 

relevar o papel da negociação coletiva ao nível 

da iniciativa legislativa. 

Relativamente à matéria da formação contínua, 

o nível setorial é o mais relevante na 

de licenças para a formação, 

nomeadamente no que se refere para a 

preparação de exames de educação geral e 

de cursos orientados para o posto de 

trabalho, sendo na maioria pagas pelos 

empregadores (existem, contudo, 

exemplos de acordos que preveem a 

repartição de custos entre empregadores e 

trabalhadores.  

Alguns acordos contemplam a 

possibilidade de poupança de tempo para 

formação. Entre os mecanismos de gestão 

e compensação do tempo para a formação 

incluem-se a o trabalho extra, as férias e a 

redução do tempo de trabalho. 

Um significativo número de acordos inclui 

referências a grupos específicos, com 

destaque para a segmentação por idade 

(distinguindo os mais velhos e os mais 

novos) e para os menos qualificados. 

Na maioria dos casos, as disposições 

incluídas na negociação coletiva referem-
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 Aspetos Gerais 

Dimensão Institucional (participação dos 

parceiros sociais) e Âmbito (nível setorial; nível 

de empresa…) 

Temas / Medidas / Instrumentos  

 negociação coletiva, embora também existe 

acordos de empresa nas empresas de maior 

dimensão. 

A maioria dos acordos não são obrigatórios. 

Contudo, cerca de 48% dos trabalhadores 

abrangidos pelos instrumentos de negociação 

coletiva estavam cobertos por normas 

obrigatórias em matéria de formação 

profissional. É dada atenção preferencial ao 

nível da negociação coletiva a grupos 

específicos como, por exemplo, os 

trabalhadores mais velhos e aos menos 

qualificados. 

se a competências especificas em 

determinadas profissões, dando conta de 

uma significativa especificidade do âmbito 

negocial. 

Entre as iniciativas de formação contínua 

contempladas pela negociação coletiva 

encontram-se: a educação geral, a 

aprendizagem de línguas, formação 

orientada para o posto de trabalho, 

trajetórias de aprendizagem dual, o 

reconhecimento de competências, licença 

para formação, planos de 

desenvolvimento, desenvolvimento de 

carreiras, incentivos fiscais, grupos 

específicos. 

Competências e grupos específicos são 

explicitados pelos acordos. 

Globalmente, tanto as iniciativas públicas 

como privadas dirigidas a promover a 

formação profissional contínua estão 

subordinadas aos referenciais nacionais no 

âmbito do sistema de qualificações.  
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 Aspetos Gerais 

Dimensão Institucional (participação dos 

parceiros sociais) e Âmbito (nível setorial; nível 

de empresa…) 

Temas / Medidas / Instrumentos  

Exemplos 

de 

disposições 

acordadas 

O acordo coletivo da Philips (2002) contemplou o lançamento de um projeto para a certificação de competências através de 

procedimentos de reconhecimento de competências. 

A elaboração de planos de planos de desenvolvimento a um nível individual, empresarial ou, mesmo, setorial, sendo que alguns 

destes planos podem ser suportados por um orçamento específico. 

Acumulação de dias previstos para formação durante alguns anos para utilização acumulada. 

Redução de horas de trabalho, uso de horas extraordinárias ou de tempo de férias para participar em formação. 
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 Aspetos Gerais 

Dimensão Institucional (participação dos 

parceiros sociais) e Âmbito (nível setorial; nível 

de empresa…) 

Temas / Medidas / Instrumentos  

Itália 

(Análise 

Geral) 

O desenvolvimento do sistema é 

recente e incompleto, tendo os 

principais passos dados em 2003 

conduzido à constituição do 

Observatório da Formação 

Profisisonal Contínua que envolve 

os parceiros sociais e instituições 

públicas. Contudo, os progressos 

realizados foram insuficientes, 

nomeadamente no que se refere ao 

desenvolvimento de referenciais de 

qualificação e aos diagnósticos 

regionais. 

O financiamento público assume um 

protagonismo menor no 

financiamento da formação 

realizada pelas empresas 

(nomeadamente nas grandes). A 

maior parte do financiamento 

público da cativação e 0,30% das 

contribuições sociais sobre o 

Os parceiros sociais têm um importante papel 

consultivo tanto a nível nacional como regional. 

Os parceiros sociais colaboram na definição de 

objetivos da política de formação contínua e na 

promoção dos fundos bilaterais de apoio à 

formação. Neste âmbito os parceiros sociais 

desempenham, também, um papel relevante no 

desenvolvimento de planos de formação ao 

nível da empresa. 

Os parceiros sociais são também entidades 

bilaterais dos Contratos Nacionais para o 

Emprego a nível territorial (local e regional), 

intervindo na sua coordenação e promoção do 

financiamento. A relevância das entidades 

bilaterais ao nível da intervenção na formação 

contínua varia de acordo com os setores e os 

parceiros sociais envolvidos. As entidades 

bilaterais participam na definição de novos 

perfis profissionais e de formação, na 

disseminação de boas práticas, no diagnóstico 

A existência de entidades bilaterais que a 

nível setorial e territorial desenvolvem uma 

ação de apoio à coordenação das políticas 

de formação contínua constitui um dos 

desenvolvimentos mais significativos do 

sistema italiano. Neste âmbito, são 

desenvolvidos planos de formação 

interempresas. Contudo, a expressão dos 

planos de formação acordados no âmbito 

da negociação coletiva é limitada e a 

excessiva fragmentação no âmbito dos 

Contratos Locais para o Emprego limitou a 

sua capacidade de intervenção, 

nomeadamente no que se refere ao 

desenvolvimento de um quadro regulador 

para a formação contínua. 

Para além da contribuição fiscal referida, 

os principais instrumentos identificados 

são as licenças para a formação individual, 

implementadas através dos tripartidos de 

nível regional, e os planos de formação ao 
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 Aspetos Gerais 

Dimensão Institucional (participação dos 

parceiros sociais) e Âmbito (nível setorial; nível 

de empresa…) 

Temas / Medidas / Instrumentos  

trabalho. 

O sistema de formação contínua em 

Itália é baseado em quatro pilares 

normativos: 

i. O que atribui a 

responsabilidade de 

financiamento ao Ministério 

do Trabalho; 

 

ii. O que estabelece o 

direito/dever individual à 

educação e formação e 

introduz a licença para 

formação, atribuindo a 

responsabilidade de 

implementação à 

negociação coletiva. O 

direito individual surge 

muito associado ao 

cumprimento da 

escolaridade obrigatória de 

de necessidades de formação e no 

desenvolvimento de serviços de apoio que são 

mobilizados no quadro dos fundos de apoio à 

formação. 

Os parceiros sociais participam, também, no 

Observatório da Formação Contínua que é um 

órgão consultivo. 

 

nível de empresa. 

As competências específicas são 

privilegiadas no investimento formativo 

realizado. 

Todos os contratos coletivos de âmbito 

nacional incluem um capítulo referente à 

formação onde referem o disposto 

relativamente ao direito individual, 

explicitam direitos e deveres de 

informação, contempla princípios gerais 

sobre a relevância da formação e instituem 

comissões conjuntas de 

acompanhamento/monitorização. 

Contudo, não parece existir grande 

evidência desta atividade.  

São poucos os contratos que 

explicitamente regulam formas de acesso à 

formação, oportunidades, acesso durante 

o tempo de trabalho, e financiamento. 
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 Aspetos Gerais 

Dimensão Institucional (participação dos 

parceiros sociais) e Âmbito (nível setorial; nível 

de empresa…) 

Temas / Medidas / Instrumentos  

12 anos. 

 

iii. O que cria os fundos 

interprofissionais bilaterais, 

promovidos e geridos pelos 

parceiros sociais, e que 

financia planos de formação 

ao nível individual, da 

empresa, setorial e 

territorial; 

 

iv. O FSE que cofinancia o 

investimento em formação 

e os fundos bilaterais. 

 

(A licença para formação tem por 

base planos de formação 

submetidos por trabalhadores, 

individual ou coletivamente. No 

caso dos planos coletivos é possível 
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 Aspetos Gerais 

Dimensão Institucional (participação dos 

parceiros sociais) e Âmbito (nível setorial; nível 

de empresa…) 

Temas / Medidas / Instrumentos  

reduzir o horário de trabalho) 

A coordenação global do sistema 

caba eoa Ministério do Trabalho 

como apoio técnico do Instituto 

Nacional para a Formação e em 

cooperação com os parceiros 

sociais.  

Na sua organização global, o sistema 

contempla duas vertentes: uma 

regional, com orientação e 

supervisão a nível nacional e outra 

setorial, associada aos fundos 

bilaterais, gerida a nível nacional. As 

regiões assumem, assim, um papel 

relevante na gestão dos recursos 

financeiros públicos para a 

formação. 

A principal fonte de financiamento 

público da formação refere-se à 

contribuição de 0,30% da massa 

salarial paga pelas empresas 

(coletada pela segurança social) que 
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 Aspetos Gerais 

Dimensão Institucional (participação dos 

parceiros sociais) e Âmbito (nível setorial; nível 

de empresa…) 

Temas / Medidas / Instrumentos  

é, também a fonte de financiamento 

dos fundos bilaterais. 

Itália 

(Exemplos 

de 

disposições 

acordadas) 

Os instrumentos mais relevantes parecem ser a licença para formação cuja gestão é atribuída aos parceiros sociais no quadro dos 

fundos bilaterais; 

A contribuição das empresas para o financiamento da formação profissional que pode ser administrada numa base setorial/regional 

através dos fundos bilaterais. 

A consagração do direito/dever individual à formação no âmbito da reforma do sistema de formação profissional cum implicações ao 

nível da formação inicial e contínua.  
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 Aspetos Gerais 

Dimensão Institucional (participação dos 

parceiros sociais) e Âmbito (nível setorial; nível 

de empresa…) 

Temas / Medidas / Instrumentos  

Dinamarca 

(Análise 

Geral) 

O diálogo social constitui a principal 

fonte do quadro normativo que 

regula a formação profissional 

contínua, sendo que a negociação 

coletiva assume um papel pouco 

relevante na definição das 

disposições normativas. 

Não existem disposições legais que 

consagrem a nível nacional a 

formação como direito individual. 

No entanto, nos acordos de 

contratação coletiva são 

estabelecidos direitos individuais à 

formação contínua, assim como a 

criação de fundos para o 

financiamento. 

O sector público é o principal 

prestador de serviços no domínio da 

formação contínua. 

A participação em formação 

O diálogo social tem um papel relevante no 

sistema Dinamarquês. 

Os parceiros sociais estão representados em 

todos os conselhos e comités públicos que 

lidam com a formação contínua. 

Os parceiros sociais têm um papel relevante na 

definição de orientações e formatação de 

programas e medidas relativas ao sistema de 

formação contínua. Intervêm ativamente em 

órgão tri e bipartidos e na preparação de 

legislação relativa à formação profissional 

contínua. Participam nos comités vocacionais 

existentes a nível nacional, regional, setorial e 

empresarial. 

Um dos principais desenvolvimentos existentes 

correspondeu à criação, em 2002, de um comité 

tripartido no domínio da formação contínua, 

por iniciativa do Primeiro-ministro. Em 2004, é 

criado um comité para a aprendizagem ao longo 

da vida e educação e formação que promoveu 

Todos os trabalhadores abrangidos pela 

contratação coletiva são beneficiários de 

iniciativas para promover a formação 

continua.  

Alguns dos instrumentos destacados são: 

Formação em contexto de trabalho por 

mentores/tutores; 

Cursos fora do contexto de trabalho, 

individualmente escolhidos alguns deles; 

Workshops; 

Licença de duas semanas para formação, 

designadamente no contexto da formação 

em contexto de trabalho. 

O tempo despendido em ações de 

formação abrangidas pela negociação 

coletiva é pago. Nos acordos relativos ao 

setor privado, todos os trabalhadores têm 

direito a uma semana de formação paga. 

No caso do acordo da indústria, após 9 
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 Aspetos Gerais 

Dimensão Institucional (participação dos 

parceiros sociais) e Âmbito (nível setorial; nível 

de empresa…) 

Temas / Medidas / Instrumentos  

contínua é relativamente baixa nas 

pequenas empresas e maior nos 

setores sujeitos a maior competição 

externa e mais inovadoras. Os 

trabalhadores menos qualificados 

também participam menos em 

formação. 

O financiamento da formação 

depende, em grande medida, do 

financiamento do estado e, menos 

expressivamente, na contrapartida 

dos beneficiários. Uma das 

reivindicações dos parceiros sociais 

corresponde, precisamente, a 

promover um maior envolvimento 

das empresas no financiamento da 

formação.  

Até um determinado montante o 

investimento privado em formação 

pode ser reembolsado pelo estado. 

 

diversas análises de onde resultaram uma firme 

recomendação no sentido de se reforçarem as 

medidas dirigidas aos grupos mais 

desfavorecidos. 

O âmbito dos programas e a contrapartida 

financeira solicitada aos formandos são 

exemplos de matérias onde os parceiros sociais 

são ouvidos.  

Os parceiros sociais têm, também, significativo 

envolvimento na governação do sistema de 

formação contínua, gerindo iniciativas ao nível 

setorial e empresarial. Vários setores têm 

comités tripartidos para o desenvolvimento de 

competências. Estes acordos de âmbito setorial 

explicitam orientações e recomendações que 

são, posteriormente, preenchidos a nível da 

empresa. 

A formação profissional contínua é vista como 

um recurso fundamental para o 

desenvolvimento do competitividade do país e 

uma peça fundamental do modelo de 

flexisegurança que promove uma significativa 

meses de antiguidade o trabalhador passa 

a ter direito a duas semanas de formação 

pagas. 

A formação contínua desenvolvida por 

prestadores públicos é certificada por 

entidades de cariz setorial.  
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 Aspetos Gerais 

Dimensão Institucional (participação dos 

parceiros sociais) e Âmbito (nível setorial; nível 

de empresa…) 

Temas / Medidas / Instrumentos  

mobilidade profissional. 

Para se notar a importância da contratação 

coletiva refira-se que 85% dos trabalhadores 

dinamarqueses (100% no sector público e 85% 

no privado) estão abrangidos por instrumentos 

de contratação coletiva. 

 

Dinamarca 

(Exemplos 

de 

disposições 

acordadas) 

 A formação contínua é muito valorizada por empregadores e sindicatos e isso explicará porque é que a Dinamarca é um dos países 

da UE com maior despesa afeta à formação contínua. 

Foi criado o Fundo para o Desenvolvimento das Competências na indústria tendo em vista promover um maior envolvimento dos 

privados no financiamento da formação contínua. 
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 Aspetos Gerais Dimensão Institucional (participação dos 

parceiros sociais) e Âmbito (nível setorial; nível 

de empresa…) 

Temas / Medidas / Instrumentos  

Alemanha 

(Análise 

Geral) 

A regulação da formação 

profissional continua é muito 

dispersa e apenas abrange um parte 

relativamente pequena das 

atividades desenvolvidas.  

Ao mesmo tempo, a negociação 

coletiva não tem uma relevância 

muito significativa ao nível da 

formação contínua. 

Os acordos coletivos no domínio da 

formação continua celebrados em 

alguns setores não consagra, o 

direito individual à formação e 

situam um espaço de conflito 

negocial entre empregadores e 

sindicatos. 

Não existe a garantia de um direito 

individual à formação e a regulação 

da formação continua está bastante 

dispersa. Contudo, num significativo 

No caso dos programas de formação regulados 

e que conferem qualificações reconhecidas, o 

envolvimento dos parceiros sociais resulta da 

sua participação em Comités que existem a 

nível local, regional e federal e desenvolvem 

conteúdos/referenciais e regulamentações para 

os programas em causa. Estes programas 

representam, contudo, uma quota minoritária 

da formação contínua realizada. 

O contributo da negociação coletiva não é 

muito relevado, colocando em evidência, 

sobretudo, as licenças para formação. Contudo, 

é relativamente baixa a percentagem de 

trabalhadores que beneficiam deste mecanismo 

de apoio. 

Nos acordos coletivos, a formação continua 

tende a ser tratada com base em princípios e 

orientações gerais que se aplicam ao conjunto 

dos trabalhadores (informação, consulta e 

procedimentos de tomada de decisão são 

Os custos diretos com formação assumidos 

pelas empresas e pelos participantes 

podem ser deduzidos fiscalmente. 

No caso de programas de formação que 

conferem uma certificação reconhecida, os 

indivíduos (até um determinado patamar 

de rendimentos) podem candidatar-se a 

um subsídio mensal (parcialmente paga 

pelo FSE). 

A aprendizagem informal tem um 

protagonismo grande no conjunto das 

práticas de formação contínua. 

Os empregadores declaram valorizar a 

formação continua enquanto instrumento 

de competitividade e, nessa medida, 

defendem a sua orientação para os 

processos de trabalho e para o âmbito da 

empresa. Consideram que os custos devem 

ser partilhados entre empregadores e 

trabalhadores e entendem que a 
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 Aspetos Gerais Dimensão Institucional (participação dos 

parceiros sociais) e Âmbito (nível setorial; nível 

de empresa…) 

Temas / Medidas / Instrumentos  

número de estados existe uma 

licença para frequentar formação 

até um máximo de 5 dias por ano. 

O financiamento da formação é 

dominantemente assegurado pelas 

empresas e pelos 

beneficiários/participantes da 

formação. O financiamento público 

tem uma expressão relativamente 

reduzido no contexto global das 

despesas em formação contínua 

formal e informal. 

 

aspetos comumente abordados). 

Os Works Councils reúnem um conjunto 

relevante de atribuições no domínio da 

consultoria e determinação de competências ao 

nível da formação 

 

promoção da formação contínua não exige 

legislação compreensiva que, por exemplo, 

imponha um quadro legal para a formação 

contínua.  

Ao invés, a criação de um quadro legal 

mais dirigido defendido pelos sindicatos na 

medida em que o direito individual à 

formação não está consagrado ao nível 

federal. Complementarmente, no que se 

refere à organização da formação os 

sindicados defendem a definição de 

padrões para os programas e operadores 

de formação, tendo em vista promover a 

transparência e qualidade do sistema de 

formação contínua. Os sindicatos 

consideram, também, que as matéria da 

formação continua devem ser incluídas 

mais expressivamente na negociação 

coletiva e procurar respostas que, em 

particular, respondam aos grupos mais 

desfavorecidos. 

Alemanha Em alguns instrumentos de negociação coletiva é possível identificar cláusulas com alguma relevância em alguns sectores: 
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 Aspetos Gerais Dimensão Institucional (participação dos 

parceiros sociais) e Âmbito (nível setorial; nível 

de empresa…) 

Temas / Medidas / Instrumentos  

(Exemplos 

de 

disposições 

acordadas) 

Químico - Identificação das necessidades de grupos específicos;  O empregador e o trabalhador podem estabelecer acordos de 

formação; 

Têxtil – Um trabalhador pode individualmente pedir uma licença para formação que só pode ser negada se 2% ou mais da força de 

trabalho estiver nessa condição. A licença paga é limitada a um máximo de 5 dias. 50% dos fundos são cativados para propostas 

formativas de responsabilidade do empregador. 

Metalomecânica – Uma vez por ano empregadores e trabalhadores identificam conjuntamente as necessidades de formação. Se a 

formação for relevante para o atividade desenvolvida pelo trabalhador é custeada pelo empregador se corresponder ao interesse 

individual do trabalhador é custeada por este. 
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A sintética análise realizada aos modelos de governação e financiamento da 

formação contínua em alguns países europeus é rica no que se refere às pistas de 

reflexão que proporciona. 

Em primeiro lugar, a análise realizada explicita uma ampla diversidade de formas de 

regulação ao nível da formação contínua e, de algum modo, a inexistência de 

modelos com muita consolidação e estanquicidade programática relativamente às 

soluções que adotam. Dito de outro modo, no seu conjunto, as estratégias e 

instrumentos contemplados em cada um dos países analisados refletem alguma 

diversidade intrínseca que não contribui para a configuração de modelos muito 

definidos. 

A perspetiva de que a formação contínua de ativos é um tema amplamente relevado 

pelas políticas públicas de formação profissional e pelo quadro de relações laborais em 

cada país é outro importante ponto de síntese da análise realizada. Com efeito, nos 

vários países analisados é significativa a ênfase dada ao objetivo de incentivar a 

formação profissional contínua enquanto recurso estratégico destacado para 

promover a coesão no mercado de trabalho e a competitividade das empresas. 

Recuperando a distinção programática estabelecida no início desta análise, entre 

modelos mais normativos e modelos de base voluntária, é possível reconhecer que 

embora não se identifique a consagração do direito individual à formação numa 

perspetiva individual (excepto no caso francês analisado em caixa à parte e com a 

evolução que aí se regista) em todos os países a figura do direito individual acaba por 

estar presente com aplicação parcial ditada por regulação ao nível da negociação 

coletiva ou territorial. Nesta ótica, é possível considerar que o recurso a estratégias 

de cariz legal para fomentar as práticas de formação profissional não é estranha a 

nenhum dos modelos analisados. Na Alemanha, por exemplo, um significativo número 

de estados atribui uma licença de 5 dias por ano para a frequência de programas de 

formação profissional. 

Como tendência geral muito relevante, sinalizamos a importância assumida pela 

negociação coletiva, sobretudo a nível setorial. Com efeito, os espaços de 

concertação bipartidos ou tripartidos assumem um significativo protagonismo na 

definição das políticas de formação profissional contínua. Essa intervenção surge sob a 

forma de órgãos de consulta e planeamento que, enquadrados pelas políticas públicas, 

participam ativamente na elaboração de diagnósticos de necessidades, de referenciais 
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de atuação, de referenciais de qualificação, de programas, na gestão do 

financiamento, entre outras. A constituição de agências tripartidas com perfil de 

intervenção nacional e de entidades tripartidas ou bipartidas cujo escopo de 

intervenção é setorial ou regional está muito presente nas análise feitas, refletindo o 

relevante protagonismo da concertação social neste domínio. Refira-se o exemplo da 

Labour Foundation na Holanda (de natureza bipartida) que assume um papel de 

aconselhamento às estratégias de formação de âmbito setorial e regional. 

A abordagem de cariz setorial nos mecanismos de aconselhamento e planeamento é 

evidenciada nos exemplos analisados, de que são exemplos os comités tripartidos 

setoriais para o desenvolvimento das competências existentes na Dinamarca. Ao nível 

territorial, a intervenção dos parceiros sociais pode ser exemplificada pelos Contratos 

Nacionais para o Emprego existentes em Itália e que envolvem entidades bilaterais na 

sua coordenação e financiamento. 

Neste plano, talvez a linha de reflexão que maior importância assume é a que dá conta 

do significativo papel atribuído à negociação coletiva como fonte de definição de 

políticas e medidas no domínio da promoção do acesso à formação e da sua 

organização. São disso exemplo, a adoção de mecanismos obrigatórios de consagração 

do direito à formação, a configuração de instrumentos específicos de promoção da 

participação na formação e a definição de modalidades específicas de financiamento.  

Nesta ótica, é possível reconhecer que tem sido incentivado o papel da negociação 

coletiva na construção de um quadro de regulação que estimule a participação na 

formação e crie condições de melhor adequação desse esforço às necessidades das 

empresas e trabalhadores. Esta perspetiva sublinha a maior capacidade que o espaço 

mais circunscrito da negociação coletiva terá de encontrar soluções partilhadas e 

contextualizadas para dar resposta ao desígnio mais geral de fazer da formação 

profissional contínua um instrumento promotor da empregabilidade dos trabalhadores 

e da competitividade das empresas. Naturalmente, a esta lógica corresponde a 

exigência de qualificar o debate e a intervenção técnica que no espaço da negociação 

coletiva se constrói.  

No plano das estratégias de atuação, os sistemas analisados colocam em evidência a 

relevância de desenhar medidas que considerem uma maior segmentação de 

problemas e públicos, ou seja, mecanismos de incentivo que assumindo um cunho 

mandatório – no plano nacional ou no âmbito de acordos coletivos - não se aplicam ao 

universo das relações de trabalho (trabalhadores no caso de direitos que lhes são 

especificamente garantidos) mas a grupos ou setores especificados. Esta orientação 
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afigura-se relevante no sentido de equilibrar a tensão existente entre a necessidade de 

adotar disposições que promovam diretamente o reforço das práticas de formação 

profissional e o custo de estas serem vistas como dispositivos fiscais e legais 

obrigatórios que as empresas tendem a rejeitar. A segmentação da sua aplicação por 

públicos ou problemas coloca a evidência a resposta a 

necessidades/vulnerabilidades especificas mais facilmente reconhecíveis e aceites.  

A estratégia de maior segmentação na aplicação de instrumentos e medidas constitui, 

também, uma forma eficaz de promover o espaço da negociação coletiva com o 

espaço de desenho de respostas e construção das políticas de formação profissional 

contínua. Com efeito, é no contexto dos setores, das empresas ou das regiões que 

mais facilmente se podem identificar problemas específicos e melhor alinhar o perfil 

das respostas. Esta é uma linha de aposta que se afigura de alguma relevância no 

sentido de contribuir para a valorização da negociação coletiva. 

Importará situar, também, algumas das tendências verificadas ao nível do 

financiamento da formação profissional contínua.  

A primeira aponta, como é sublinhado pela recente evolução do sistema em França, 

para uma preocupação por parte das empresas de conterem os “custos” exigidos pelo 

financiamento do sistema de formação profissional contínua. Neste plano, a redução 

das contribuições obrigatórias para o financiamento de direitos universais é um 

posicionamento com peso crescente no contexto do diálogo social. Também a 

afectação de recursos públicos canalizados diretamente pelos orçamentos dos estados 

convive com crescentes resistências. A segunda nota refere-se à importância que 

algumas plataformas tripartidas ou bipartidas de coordenação das políticas de 

formação profissional contínua assumem na gestão dos recursos financeiros. Estes 

modelos dão expressão a uma maior responsabilização e transparência na gestão das 

contribuições de empresas e trabalhadores para o sistema de formação profissional e 

estão associados a mecanismos de financiamento que individualizam as “taxas” pagas 

que são afetas a este fim. Trata-se, nestes casos, de especificar o valor das 

contribuições afetas ao financiamento da formação profissional e partilhar a gestão 

dos mesmos em órgão de natureza tripartida ou bipartida. Esta solução contrapõe-se 

aos modelos em que a contribuição para a formação profissional se dilui no conjunto 

das contribuições sociais sem ser muito claro o montante que está em causa e em que 

se observa uma relativa opacidade na canalização dos fundos através da internalização 

do financiamento por via de agências públicas responsáveis pelas políticas de 

formação profissional. A taxa de 0,30% das contribuições sociais aplicada em Itália, que 

terá familiaridade com o caso português, constitui um exemplo desta realidade. 
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Ainda no plano das estratégias de financiamento, será de referir a recente evolução do 

modelo francês que, em alguma medida, reflete uma maior individualização das 

estratégias de financiamento e de abordagem ao desenvolvimento de competências. 

Com efeito, respondendo a relativo insucesso do mecanismo de garantia individual da 

participação em formação e a reivindicações dos empregadores no sentido de 

reduzirem os seus custos com o financiamento do sistema, o novo modelo propõe um 

mecanismo de capitalização individual – que abrange a contribuição das empresas – e 

que assume a preponderância de estratégias mais individualizadas de 

desenvolvimento de competências. Em alguma medida, este modelo parece propor 

uma maior individualização das relações de trabalho e representará, embora estando 

ainda numa fase inicial, um contraponto aos modelos que privilegiam a intervenção da 

negociação coletiva. 

Entre o conjunto de medidas e instrumentos identificados, é possível destacar, 

apenas a título de exemplo da diversidade de estratégias existentes, as seguintes: 

• A existência de incentivos fiscais aos empregadores que invistam em formação 

e, em particular, no caso dos apoios dirigidos aos menos qualificados ou com 

menor acesso à formação; 

• A dedução fiscal dos custos da formação por parte dos trabalhadores; 

• A consagração de licenças para a formação a nível nacional ou no âmbito dos 

acordos de contratação coletiva; 

• Gestão flexível e redução do tempo de trabalho;  

• A criação de entidades bilaterais que a nível setorial (ou territorial) 

desenvolvem ações de apoio, planeamento, coordenação e financiamento da 

formação profissional que se articula, por exemplo, com o desenvolvimento de 

planos de formação interpresas; 

• A relevância atribuída à certificação / reconhecimento da formação realizada; 

• Definição de intervenções e medidas para grupos específicos no âmbito da 

negociação coletiva; 

• Intervenção conjunta de trabalhadores e empregadores para identificarem 

necessidades de formação e definirem o plano. 

O conjunto de reflexões e notas alinhadas nesta análise fornecem um importante 

referencial analítico para apoiar a formulação de conclusões e recomendações que 

adiante se apresentam. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O capítulo de conclusões e recomendações do Relatório Final procura recuperar os 

principais resultados do estudo e situar algumas pistas de atuação que apontem no 

sentido de reforçar a eficácia do subsistema de formação profissinal contínua e 

promover as práticas de aprendizagem ao longo da vida. O capítulo procura percorrer 

os principais domínios abordados no estudo e, nesse sentido, desenvolve-se ao longo 

de seis tópicos. Os primeiros cinco sintetizam as principais conclusões o sexto ponto 

alinha um conjunto de domínios de aposta que assumem a forma de recomendações 

desenvolvidas ao longo de nove pontos. 

 

7.1. O impulso da abordagem legal  

A leitura combinada dos dados obtidos na análise dos indicadores de participação de 

empresas e ativos em formação profissional e da evolução ao nível da legislação geral, 

permite colocar em evidência o significativo impacto da legislação de trabalho na 

promoção de práticas de formação profissional. Em particular, destaca-se o impulso 

obtido a partir de 2003 com a aprovação do direito à formação profissional continua, 

atualmente consagrado no artigo 131º da Lei 7/2009. 

Constituem principais indicadores desta interação positiva entre a evolução da 

legislação laboral e a disseminação da formação profissional: 

 O crescimento significativo do número de empresas e trabalhadores envolvidos 

em formação ao longo da década de 2000, em particular a partir de 2003 

quando a regra do direito a um mínimo de formação profissional foi objeto de 

acordo no âmbito da concertação social e posteriormente incluída na legislação 

de trabalho; 

 A adoção e inclusão das novas disposições legais sobre formação profissional 

nos instrumentos de regulação coletiva do trabalho, constituindo um 

denominador mínimo comum sobre a matéria da formação; 

 O facto de serem limitados os desenvolvimentos construídos autonomamente 

no espaço da contratação coletiva no que se refere à matéria da formação 
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profissional atesta a relevância do impulso legal para a introdução do tema na 

agenda da negociação coletiva. 

 

A tendência global percebida relativamente à participação na formação profissional 

contínua sublinha a maior representatividade em número das empresas com maior 

dimensão na formação profissional e no grau de envolvimento dos seus 

trabalhadores. Para além de melhores condições para responder ao desafio de investir 

na qualificação dos seus trabalhadores, são também estas empresas que estão mais 

vinculadas a quadros formais de regulação e, nessa medida, mais concertadas com a 

solicitação colocada pelo o impulso legal.  

Esta perspetiva leva a que se coloque em discussão a eficácia da “opção legal” como 

estratégia de promoção de práticas de formação. Numa apreciação mais imediadista, é 

comum reconhecer pela limitação da “opção legal” quando se trata de influenciar a 

conduta de organizações empresariais de menor dimensão e mais próximas de 

modelos informais de gestão. Ora, os dados disponíveis não corroboram plenamente 

esta perspetiva. Com efeito, é junto do universo das pequenas empresas (+ 10 

trabalhadores) que é maior o crescimento das taxas de participação em formação no 

período que medeia entre 2005 e 2010 (imediatamente após a consagração em lei do 

direito à formação). Assim, importará considerar que a evolução legislativa assegurou, 

na ótica da política pública de formação profissional, um contributo relevante para a 

promoção do acesso à formação profissinal e, neste quadro, do princípio de igualdade 

de oportunidades. Também ao nível dos segmentos tradicionalmente mais afastados 

da formação – os mais velhos e os menos qualificados – a evolução registada é 

positiva, verificando-se um crescimento maior do envolvimento destes em formação. 

É certo que os dados disponíveis não permitem descontar o efeito de “falsa 

declaração” com vista a garantir a observância da lei nem discutir sobre a qualidade 

dos investimentos realizados. Contudo, a expressão do movimento de expansão das 

práticas de formação no conjunto das empresas é de molde a considerar-se que não 

coloca em causa o sentido da apreciação feita. 

Porém, embora a relação de impacto entre a evolução legal e a expansão da oferta 

formativa seja positiva, alguns dos dados compilados não deixam de convocar o 

aprofundamento da reflexão. Com efeito, a par do crescimento do número de 

empresas e ativos em formação, observa-se uma insuficiente correção das 
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desigualdades ao nível da participação - mantendo em situação de desfavor os menos 

qualificados, os mais velhos e as mulheres - e uma redução muito significativa da 

duração média da formação realizada e, também, do custo médio por formando. Com 

efeito, uma maior rigidez ao nível do enquadramento legal é acompanhada de uma 

maior flexibilização das estratégias formativas de resposta. A redução da duração 

média das ações acompanhada do aumento do número de participações em formação 

é uma delas e deve suscitar algum reflexão adicional no plano da governação e 

organização das políticas de formação profissional. 

Num plano mais qualititativo, importa chamar a atenção para a dificuldade que as 

empresas sinalizam em avaliar as suas necessidades de formação e, num plano 

complementar, a inadequação da oferta de formação disponível num contexto em 

que predomina a resposta externa. Estes são dois domínios onde se justifica uma 

atenção acrescida por parte da política pública de formação profissional. As 

dificuldades organizativas sentidas pelas empresas de menor dimensão e a utilidade de 

reforçar a organização de formação no posto de trabalho constituem elementos 

adicionais a atender. 

Ainda no plano do revelado pelos indicadores estatísticos compilados, importa 

destacar as significativas variações de âmbito setorial registadas nos indicadores de 

participação. Esta realidade, coloca em evidência uma apreciável diferenciação de 

eficácia conseguido pela estratégia de incentivo legal à formação profissional. Este 

será um plano onde o papel da negociação coletiva, sobretudo através dos 

instrumentos de regulação do trabalho, pode “oferecer” um espaço alternativo de 

atuação tendo em vista nivelar setorialmente as oportunidades de participação em 

formação. 

 

7.2. O impulso da concertação social e da contratação coletiva 

A análise da dinâmica observada nos últimos catorze anos ao nível da concertação 

social, permite destacar que até ao início da presente década o papel da concertaçãpo 

social na dinamização de uma agenda ao nível da formação profissional foi muito 

relevante. Refiram-se a este propósito o Acordo de 200131, que abriu caminho para o 

reforço da consagração de direitos e deveres ao nível da formação por via da legislação 
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do trabalho, e o Acordo de 200732 que deu inicio à criação do Sistema Nacional de 

Qualificações (SNQ) e à priorização de uma agenda de aposta na qualificação da 

população portuguesa. Em sentido inverso, desde o início da presente década que a 

dinâmica de concertação social não tem aportado resultados muito concretos no 

domínio da formação profissional. Com efeito, com o aprofundar da crise económica, 

os temas da competitividade e emprego assumem centralidade no enunciado da 

agenda de concertação mas, em parte um pouco paradoxalmente, não permitiram 

“puxar”pela problemática da formação profissional, criando, até, algum divinculação 

dos investimento na qualificação dos recursos humanos do quadro de acção de 

resposta à crise económica e da resposta na vertente do emprego. Esta é uma matéria 

que, em nosso entender, merece ser retomada do ponto de vista do debate no seio da 

própria concertação social. 

Refira-se a titulo de exemplo deste quadro de recuo na valorização da aprendizagem 

ao longo da vida como factor de desenvolvimento social e económico o 

desinvestimento verificado ao nível da educação de adultos no quadro do 

funcionamento do SNQ e a extinçãode orgãos de consultivos de natureza tripartida, 

embora por atendiveis limitações no seu funcionamento,  que deixam por preencher 

um espaço de maior participação dos parceiros sociais na regulação do sistema. 

No que se refere à contratação coletiva, a análise de conteúdo dos instrumentos de 

contratação coletiva revelam que o acolhimento das principais disposições legais, a par 

da consagração de alguns princípios gerais, constituem um plano comum em matéria 

de formação. Este elemento de diagnóstico acaba por sublinhar a relativamente fraca 

autonomia do tema da formação no contexto da negociação coletiva e, nessa medida, 

o contributo que resulta do impulso legal. Embora de caráter algo normalizador e sem 

grande efeito prático, o acolhimento dos princípios legais constitui uma primeira porta 

para que se caminhe no sentido de aprofundar a abordagem à matéria da formação na 

negociação coletiva. 

A par deste enunciado geral, a análise dos instrumentos de contratação coletiva 

permite reconhecer exemplos em que a matéria da formação profissional é abordada 

de forma mais desenvolvida. A consagração de mecanismos de planeamento de 

necessidades, a introdução de mecanismos de reconhecimento para investimentos 
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concretos em formação e a mobilização de competências internas para a formação 

profissional são algumas delas.  

Contudo, da análise feita aos instrumentos resultantes da negociação coletiva, 

importará sublinhar dois aspetos que relevam para a forma como se deve 

perspetivar a abordagem à matéria da formação profissional:  

 O facto de as qualificações de base e a experiência profissional surgirem 

como principais mecanismos de regulação do acesso às profissões e de 

gestão de carreiras. Sendo uma perspetiva reconhecida no contexto 

global do sistema de relações profissionais, não deixa de ser relevante 

que ele seja acolhido de forma expressiva nos instrumentos de regulação 

coletiva de trabalho, prolongando um contexto desfavorável a um maior 

protagonismo do investimento em formação profissional.  

 Em todo o caso, no âmbito da contratação coletiva a certificação 

profissional é significativamente referida como condição para motivar a 

adoção de requisitos (sobretudo de acesso às profissões) em matéria de 

formação profissional, constituindo uma boa pista para as estratégia de 

ação a seguir; 

 A relevância assumida pela ótica da formação inicial, sobretudo através 

dos estágios, nas matérias abordadas em sede de negociação coletiva de 

âmbito setorial ou de empresa. Neste caso, releva-se o facto de a ótica da 

qualificação inicial assumir uma maior autoderminação enquando 

matéria de negociação coletiva uma vez que a sua abordagem na 

legislação de âmbito nacional é muito reduzida. 

Os indícios de algum protagonismo (sobretudo com maior autonomia) da matéria de 

formação inicial no contexto da negociação coletiva, que se alinha também com o 

indicador de reforço do envolvimento das empresas neste tipo de formação, situa um 

plano de análise complementar para o presente trabalho.  

Com efeito, na sua génese o âmbito do estudo privilegiou a sua atenção nas práticas 

de aprendizagem ao longo da vida, valorizando, neste âmbito, a ótica da formação 

continua. Contudo, os elementos acima referidos e a perspetiva de que a política 

pública de formação procurar atribuir um maior protagonismo à participação das 

empresas no esforço de qualificação inicial, sobretudo pela revalorização do sistema 
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de aprendizagem, justifica que futuros aprofundamentos desta linha de invesigação 

possam convocar maior atenção a este plano analítico. Com efeito, a implementação 

de dispositivos de formação em alternância na Europa alinha-se com estratégias 

diferentes, mas aprofundadas, de particpação das empresas e de envolvimento dos 

parceiros sociais na governação desses sistemas e instrumentos de formação. Numa 

leitura muito geral, pode dizer-se que a participaão dos parceiros sociais na definição 

dos referenciais de qualificação e a sua intervenção na gestão dos dispositivos de 

governação, gerindo fundos canalizados por via de contribuições empresariais, 

constituem aspetos que emergem na análise de sistemas de outros países. A ótica 

setorial e a negociação coletiva intervêm na configuração de modelos e soluções que 

podem comportar ensinamentos úteis ao objetivo de promover, de forma mais lata, a 

formação profissional.  

 

7.3. Contributos da análise internacional 

A análise dos modelos de organização e funcionamento dos sistemas de formação 

profissional contínua em alguns países europeus permite considerar, num plano geral, 

que estes procuraram um equilibrio entre o recurso a opções legais para promover a 

formação e o recurso à mobilização e responsabilização de empresas e trabalhadores 

na dinamização das práticas de formação. A procura deste equilibrio leva a que os 

modelos caracerizados acabem por acolher estratégias organizaivas e de intervenção 

signficativamente diversificadas. 

A reflexão apoiada por este exercício acaba por colocar em evidência a relevância 

que os espaços da concertação social e negociação coletiva podem ter para 

equilibrar os termos da relação.  

Deste modo, considera-se que a possibilidade de construir um espaço de regulação 

que em vez de ser fortemente determinado no plano da legislação geral seja 

configurado e concertado em espaços de coordenação e decisão tri e bipartidos 

constitui uma opção fundamental para qualificar as estratégias de formação 

profissional contínua.  

Com efeito, será dificil adequar e contextualizar à diversidade de realidades setoriais, 

regionais, empresariais e individuais estratégias de atuação integralmente caucionadas 

por regras gerais. O excessivo enfoque neste tipo de abordagem pode pontenciar o 
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risco, claramente identificado na literatura e no próprio trabalho de terreno, de o 

esforço de financiamento da formação ser visto como um custo “fiscal” e uma 

exigência administrativa. Contudo, a prevenção deste risco não deverá corresponder, 

em nosso entender, a um desinvestimento da regulação da formação mas, antes, à 

procura de um equilibrio que encontre na legislação um impulso legal que a 

negociação coletiva deverá poder pontenciar. Com efeito, a construção de uma 

agenda com significado estratégico para os diferentes atores do sistema, 

nomeadamente empresas e trabalhadores, beneficia com uma adequação e 

contextualização das estratégias de resposta que exige que estas sejam pensadas em 

função dos problemas e desafios específicos de determinados grupos profissionais, 

setores de atividade ou empresas.  

Nestes termos, entende-se que a qualificação do papel da concertação social e da 

negociação coletiva na regulação do sistema de formação profissional contínua 

constitui uma relevante orientação de política. 

Complementarmente, a análise internacional coloca também em evidência a validade 

de optar por estratégias de regulação, induzidas no plano legal ou da negociação 

coletiva, que privilegiem uma maior segmentação dos instrumentos de resposta no 

domínio do incentivo à formação profissional. 

 

7.4. A importância de valorizar os contextos e os atores na negociação coletiva 

O trabalho de terreno realizado e, em particular, os workshops com negociadores 

sindicais e as entrevistas a responsáveis de empresas e de associações, colocaram em 

evidência a dificuldade de, no atual contexto social e económico, se promover, no 

âmbito da negociação, a discussão e concertação em torno das matérias relativas à 

formação, qualificação e aprendizagem ao longo da vida. Por razões diversas - entre 

as quais poderemos destacar a predominância das preocupações e necessidades de 

intervenção no que respeita às matérias salariais, de condições de trabalho e 

segurança no emprego e, também, as crescentes dificuldades e obstáculos (político-

instituicionais, sociais, legais) que têm sido colocados à contratação coletiva – a 

abordagem e o desenvolvimento de políticas e práticas formativas e de modelos de 

regulação da formação profissional contínua que promovam o desenvolvimento de 

competências e práticas de aprendizagem em contexto profissional, têm estado 

globalmente secundarizadas, se não mesmo ausentes, dos processos negociais.  
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Contudo e se é certo que a situação descrita se verifica com maior intensidade, e de 

forma transversal, nos últimos anos, também não é menos certo que desde 2003 são 

muito poucas as convenções coletivas que traduzem evoluções naquelas matérias, 

traduzindo um muito incipiente aprofundamento da concertação em torno do 

desenvolvimento de qualificações, de competências e da sua relação com a evolução 

nas carreiras, com o desenvolvimento de percursos profissionais e com as principais 

preocupações atuais: a valorização e remuneração do fator trabalho, as condições de 

trabalho e a segurança no emprego. 

Paralelamente, os workshops e as entrevistas, colocaram também em evidência dois 

problemas, que assumimos como dois grandes desafios para a construção de uma 

agenda para a regulação de modelos de formação profissional, que se relacionam 

com a importância de num contexto de esvaziamento da negociação coletiva se 

impôr e exigir a renovação de práticas e de abordagens a matérias essenciais do 

ponto de vista dos desafios das empresas, nomeadamente das micro e pequenas 

empresas, estreitamente associados à valorização de condições de trabalho, 

produtividade e competitividade.  

Assim, e associado a um primeiro desafio de qualificação e capacitação, constata-se 

que uma menor preparação dos negociadores (sindicatos e entidades empregadoras) 

no que se refere a estes domínios de política (formação, qualificação, competências, 

gestão de carreiras e de percursos profissionais) constitui um importante óbice a uma 

maior valorização da negociação coletiva enquanto espaço indutor de inovação nos 

modelos de regulação da formação profissional contínua e da promoção da 

aprendizagem ao longo da vida.  

De facto, do lado das entidades empregadoras, a participação nas negociações é 

frequentemente, e predominantemente, assegurada por responsáveis e/ ou técnicos 

com formação jurídica, sendo que na sua maioria são profissionais sem intervenção 

nas políticas e práticas de gestão de recursos humanos das organizações. Nos 

processos negociais no âmbito dos Acordos de Empresa, nomeadamente com grande 

empresas, é relativamente mais comum o diretor de recursos humanos e técnico das 

respetivas direções de recursos humanos, se associarem e participarem nas 

negociações. Contudo, este não são os casos mais frequentes nem maioritários. 

Sobretudo nas negociações no âmbito dos Contratos Coletivos de Trabalho – 

convenções que abrangem a quase exclusividade de micro e pequenas empresas e a 

grande maioria de médias empresas cobertas por convenções – a representação das 
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entidades empregadoras nas negociações é assegurada por profissionais, por vezes 

externos às organizações e/ ou associações e normalmente com formação jurídica, que 

não asseguram conhecimentos, ao nível da gestão de pessoas e das políticas de 

formação e qualificação, essenciais à valorização dos processos negociais a partir de 

inputs daquelas matérias e de uma abordagem mais compreensiva das variáveis e 

intervenções que suportam respostas mais inovadoras às necessidades das entidades 

empregadoras e dos trabalhadores. Paralelamente, do lado dos Sindicatos verifica-se 

também necessidade de reforçar a preparação técnica dos negociadores nestas 

matérias, nomeadamente ao nível das abordagens e instrumentos que permitem 

negociar propostas de valorização de condições de trabalho, e também remunerações, 

a partir de temas como a formação, a aprendizagem ao longo da vida, a qualificação e 

a as competências.  

Um segundo desafio, relacionado com o primeiro mas que pela sua relevância pode 

ser destacado, associa-se à seguinte constatação: colocar a formação, a qualificação e 

as competências na agenda da negociação coletiva requer o enriquecimento técnico 

da abordagem destas matérias nos contextos negociais, nomeadamente no que se 

prende com a forma como aquelas matérias se podem relacionar, de forma virtuosa 

para trabalhadores e empregadores, com os salários, as condições de trabalho, a 

evolução profissional e a competitividade e produtividade das organizações. 

Neste âmbito, alguns exemplos constantes da análise das convenções coletivas, 

apresentada no capítulo 5, bem como testemunhos recolhidos no decurso do trabalho 

de terreno, sinalizam a importância de, nomeadamente do lado dos Sindicatos, se 

desenvolverem abordagens e instrumentos que permitam colocar o desempenho e as 

competências como variáveis das negociações de carreiras e salários. As propostas de 

modelos de avaliação de desempenho centrados em competências, a negociação de 

planos de formação transversais às categorias profissionais e funções, os incentivos à 

evolução profissional de trabalhadores associados a evidências de aumento de 

competências, entre outros, afiguram-se domínios interessantes e viáveis de 

valorização da negociação coletiva. 

Neste contexto, e considerando o âmbito de intervenção deste estudo, a importância 

de promover estratégias de capacitação dos negociadores sindicais e a relevância de 

desenvolver conhecimento e instrumentos de negociação centrados na abordagem de 

competências, percursos e desempenhos profissionais, foram amplamente 

enfatizados.  



 
 

 

136 
 

Portugal
Quaternaire

7.5. As estratégias de formação como instrumento de promoção da alvo 

A diversificação das estratégias de formação constitui outro importante recurso no 

quadro da estratégia de promoção da aprendizagem aolongo da vida. Com efeito, a 

reflexão apresentada pelas empresas e a análise dos casos internacionais situa a 

relevância de optar pela disseminação de modelos mais “amigáveis”da conciliação 

entre o trabalho e a vida familiar e mais faciltadoras da aprendizagem. A formação em 

contexto de trabalho e o e-learning são modalidades de organização da formação que 

se alinham com estas preocupaçoes e que, de algum modo, se encontram 

subrepresentadas no quadro do sistema de formação profissional em Portugal. 

Em alguns dos casos estudados, verificou-se que o recurso ao e-learning constituiu 

uma importante estratégia para facilitar a organização de programas formativos pela 

flexibilidade que permitem. No mesmo plano, a formação em contexto de trabalho 

reúne atributos relevantes não só na perseptiva da vertente organizativa mas, 

também, da vertente pedagógica e da transferência de competências para o exercício.  

Estas são linhas de aposta que podem ser consolidadas através de uma abordagem 

reformista do sistema de formação profissional e para a qual a concertação social pode 

dar um impulso relevante.  

 

7.6. Uma agenda para a qualificação dos modelos de regulação da formação 

profissional no contexto da promoção da aprendizagem ao longo da vida 

7.6.1 O estimulo que resultou do imperativo legal de promover a formação profissional 

não deverá ser hipotecado em resultado de algum questionamento às fragilidades 

inerentes ao imperativo universal mas, antes, evoluir no sentido de se tornar mais 

eficaz, sobretudo no plano da equidade. Nestes termos, propõe-se que seja aberta 

uma discussão sobre a possibilidade de fazer evoluir o direito individual à formação 

no sentido em que se aplique diferenciadamente em função do público-alvo. Assim, 

seria de considerar que a aplicação de uma norma garantia de direito no acesso à 

formação privilegiasse os trabalhadores menos representados nas dinâmicas de 

participção, nomeadamente os menos qualificados e os mais velhos. Esta opção 

poderia corresponder a diferenciar o volume de horas atribuído a cada grupo ou, 

mesmo, a aplicar a garantia do direito individual à formação de modo seletivo. 
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7.6.2 A utilidade de procurar uma abordagem á problemática da formação que reflita 

um maior compremetimento e responsabilização por parte de empresas e 

trabalhadores pode ser beneficiada por via de uma maior transparência e legibilidade 

ao níveld os mecanismos de financiamento. Nessa perspetiva, considera-se útil abrir a 

discussão sobre o modo como se organizam os mecanismos de financiamento à 

formação profissinal contínua a partir das contribuições sociais de empresas e 

trabalhadores. Os exemplos referenciados nos modelos de outros páises que situam a 

explicitação de contribuições especificamente consignada á formação e estruturas de 

gestão dos recursos que atribuem maior responsabilidade de decisão aos parceiros 

sociais são uma relevante base para apoiar essa dicussão. Sem que a “perfilhemos”, a 

evolução recente do modelo francês para uma lógica de contas individuais permitirá, 

também, enriquecer a reflexão a fazer neste âmbito. 

7.6.3 Os progressos alcançados em resultado das dinâmicas de concertação social para 

a estruturação do sistema de formação profissional acentuam a importância de 

apostar na revitalização desse espaço como factor propulsor de novas soluções. A 

adoção de novas soluções legais repostadas aàs apostas anteriormente enunciadas, a 

procura de nova soluções institucionais que permitam reforçar uma ótica tripartida na 

gestão do sistema e a dinamização de uma agenda para a contratação coletiva são 

aspetos centrais a privilegiar. 

7.6.4 O trabalho desenvolvido no âmbito deste estudo e, nomeadamente, as recolhas 

de informação no terreno, a análise das convenções coletivas e a análise internacional, 

evidenciaram que as questões, as políticas e medidas de formação, orientadas para o 

desenvolvimento de percursos, qualificações e valorização das competências dos 

trabalhadores assumem uma importância transversal e reconhecida pelo tecido 

empregador e pelos parceiros sociais e fazem parte da agenda da negociação coletiva. 

Contudo, constitui também evidência, o longo caminho a percorrer para que aquelas 

matérias se consagrem como pilares das negociações em torno das condições de 

trabalho, nomeadamente salariais e, de um modo geral, da competitividade e 

produtividade das empresas.  

Deste modo, a construção de uma agenda para a negociação coletiva onde o 

desenvolvimento de competências de abordagem dos contextos e dos problemas de 

formação, a inovação e ajustamento nos instrumentos e nas metodologias que 

permitem segmentar propostas em função da tipologia de empresas e setores e a 
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capacitação dos atores da negociação, assumem-se como desafios enfatizados e 

relevantes.  

O atual contexto social, político e económico, associado à quebra de dinâmica e algum 

esvaziamento da negociação coletiva, impõe renovação de abordagens e inovação nas 

propostase na condução dos processos negociais. Os temas da formação, da 

qualificação e das competências, pelo seu caráter transversal e consensual podem 

assumir-se como vetores fundamentais no desenvolvimento de uma agenda para a 

negociação coletiva apostada na valorização do trabalho, na sua remuneração 

condigna e na defesa dos legítimos interesses dos tabalhadores. 

7.6.5 A construção de uma agenda para a negociação coletiva, no quadro de uma 

estratégia de aprofundamento do seu papel no desenvolvimento das relações laborais, 

e assente nos contributos da formação, qualificação e competências para a valorização 

do trabalho e do emprego, da produtividade e competitividade das organizações, terá 

de integrar um conjunto de domínios de atuação, dos quais se destacam: 

 A formação e capacitação de negociadores sindicais, que  constitui uma 

relevante condição de sucesso da estratégia de aprofundamento do papel 

atribuído à negociação coletiva 

 A segmentação das abordagens e propostas em função do tipo e contexto de 

negociação (AE. CCT, ACT); 

 O desenvolvimento de instrumentos e metodologias que permitam a 

abordagem por competências em matéria de avaliação de desempenho, 

desenvolvimento de carreiras e políticas remuneratórias; 

 A participação dos sindicatos na construção dos Planos de Formação, 

identificação de necessidades e avaliação de resultados; 

 O acompanhamento das convenções negociadas 

7.6.6 O reforço da ótica setorial na construção da agenda de desenvolvimento de 

competências. A reflexão realizada e os casos internacionais estudos, colocaram em 

evidência o contributo que uma maior delimitação setorial à problemática do 

desenvolvimento de competêcias e da formação pode dar para um maior 

enquadramento estratégico das ações a desenvolver. Com efeito, deste modo torna-se 

mais fácil tornar explicito e qual o contributo esperado da formação e a que tipo de 
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problemas pode ajudar a dar resposta. Esta maior legibilidade será sempre uma 

condição fundamental para criar uma maior aceitação da utilidade do investimento em 

formação profissinal por parte de empresas e trabalhadores. A criação/consolidação 

de instituições de natureza bipartida e base setorial que consigam assumir uma 

função relevante no planeamento e coordenação de  estratégias formativas será 

uma aposta a considerar. De referir que os Conselhos Sectoriais para a Qualificação 

poderão cumprir melhor  este papel se assegurarem uma maior e melhor articulada  

participação das empresas e representantes sindicais. 

7.6.7  A formação dos negociadores sindicais constitui uma relevante condição de 

sucesso da estratégia de aprofundamento do papel atribuído à negociação coletiva. 

Assim, considera-se que as questões relacionadas com a organização do sistema de 

formação profissinal, as políticas de qualificação e certificação profissional, a gestão 

estratégica de competências e a tradução deste tipo de preocupações no âmbito da 

contratação coletiva são domínios a integrar e privilegiar na formação dos 

negociadores sindicais. Também a exigência da particpação de gestores, 

nomeadamente da área de recursos humanos, nos processos negociais ao nível da 

contrataçao coletiva, comumente entregues a representantes jurídicos das empresas, 

constitui uma linha de evolução a promover. 

7.6.8 Ao nível da organização e funcionamento do sistema de formação profissional, 

considera-se que a possibilidade de introduzir mecanismos de certificação profissional 

– privilegiando modelos que não condicionem o acesso ao exercício da atividade 

profissional – representa um contributo importante para estimular as práticas de 

aprendizagem ao longo da vida. Ao mesmo tempo, considera-se que a opção de 

desenvolver quadros de certificação profissinal apoiados em referenciais de 

qualificação reconhecidos pelo Sistema Nacional de Qualificações pode dar um 

contributo positivo para incluir na contratação coletiva uma dimensão mais estratégia 

de gestão das competências. 

7.6.9 No que se refere às estratégias de formação, entende-se que, num primeiro 

plano, a política pública de formação profissional deveria valorizar estratégias e 

programas de formação suportados na formação em contexto de trabalho e no e-

learning. Este desafio compreende duas linhas de aposta fundamentais: a maior 

abertura do financiamento público a estes instrumentos e a capacitação dos principais 

atores do sistema de formação, nomeadamente formadores, coordenadores 

pedagógicos, tutores e outros técnicos ligados à formação. 


