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Cheque Formação
O que é?
O Cheque-Formação cons=tui uma modalidade de ﬁnanciamento direto da formação a atribuir aos utentes
inscritos na rede de Centros de emprego e de Centros de emprego e formação proﬁssional do Ins=tuto do
Emprego e Formação Proﬁssional, I.P. (IEFP, I.P.), nomeadamente en=dades empregadoras, a=vos
empregados e desempregados. Aumentar a atra=vidade do sector agrícola aos jovens inves=dores,
promovendo o inves=mento, o apoio à aquisição de terras, a transferência de conhecimentos e a par=cipação
no mercado.
Esta medida tem como obje=vo principal o incen9vo à formação proﬁssional, cons=tuindo-se como um
instrumento potenciador da criação e da manutenção do emprego e do reforço da qualiﬁcação e
empregabilidade.
Como funciona?
A apresentação das candidaturas é efetuada através do portal Netemprego, em www.netemprego.gov.pt,
doravante designado por Portal, sendo necessário o registo prévio do candidato no Portal (caso ainda não
tenha efetuado este passo);
O formulário de candidatura encontra-se disponível no referido Portal, na página Apoios e Incen=vos ou na
área pessoal do candidato (Candidaturas a programas/Medidas, Medida Cheque-Formação);
No caso de candidaturas apresentadas por en=dades empregadoras, as mesmas podem agregar vários
trabalhadores no mesmo pedido;
O processo de instrução da candidatura pode ser efetuado de forma progressiva, de acordo com a
disponibilidade dos candidatos, permi=ndo gravações intermédias.
Apoios ﬁnanceiros
A9vos empregados
•

Duração máxima de 50 horas de formação, no período de dois anos;

•

Valor/hora de € 4, num montante máximo que poderá a9ngir os € 175, sendo que o apoio a atribuir
não pode exceder 90% do valor total da ação de formação, comprovadamente pago.

Desempregados
•

Duração máxima de 150 horas de formação, no período de dois anos;

•

Valor total da ação de formação até um montante máximo de €500. Pode acrescer ao apoio, a bolsa
de formação, o subsídio de refeição e as despesas de transporte, desde que não atribuídos pela
en=dade formadora.
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Formação intra-empresas
Os programas de formação assentam num adequado levantamento das necessidades, na deﬁnição de
obje=vos e metas concretas a a=ngir e na veriﬁcação dos resultados alcançados, garan=ndo assim o
alinhamento com a estratégia da Empresa.
Formação inter-empresas
Realizamos ações de formação em diferentes áreas de competência, com especial destaque para:
•

Desenvolvimento Pessoal

•

Gestão de Recursos Humanos

•

Management

•

Fiscalidade

•

Contabilidade

•

Gestão Financeira

•

Auditoria

Coaching
Os programas de coaching são cada vez mais eﬁcazes, assentando num processo individual de
desenvolvimento de competências – chave para a vida proﬁssional e pessoal. A transformação organizacional
pode ser conseguida através do alinhamento individual e/ou cole=vo com os obje=vos macro da organização.
Atuamos ao nível dos diferentes =pos e contextos:
•

Coaching Execu=vo

•

Life Coaching

•

Coaching de Performance
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