Cheque-Formação

Desde 6 de Outubro é possível submeter candidaturas a esta medida que visa
o financiamento e incentivo à formação profissional.
As informações prestadas estão de acordo com a Portaria 229/2015 publicada 3 de Agosto e o Regulamento
Específico aprovado a 02 de Outubro de 2015.

1. Objetivos da Medida
A medida – Cheque-Formação, visa reforçar a qualificação e a empregabilidade, através da concessão de um
apoio financeiro pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP, I.P.), às entidades empregadoras,
aos ativos empregados e aos desempregados que frequentem percursos de formação ajustados e
direcionados às necessidades das empresas e do mercado de trabalho.

2. A quem se destina?
Os beneficiários do Cheque-Formação são empregados, independentemente do nível de qualificação,
cujas candidaturas são apresentadas pelos próprios ou por entidades empregadoras, e os desempregados
inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) há, pelo menos, 90 dias consecutivos e
detentores do ensino secundário ou superior.
O beneficiário tem de ter idade superior a 16 anos.

3. Quais os Apoios Financeiros?
Para os Empregados
O apoio a atribuir, por trabalhador, considera o limite de 50 horas no período de dois anos, um valor hora
limite de quatro euros, num montante máximo de 175 euros, sendo que o financiamento máximo é de 90%
do valor total da ação de formação, comprovadamente pago.
Para os Desempregados
Os beneficiários que frequentem percursos de formação, com uma duração máxima de 150 horas no
período de dois anos, têm direito a um apoio financeiro correspondente ao valor total da ação de formação
até ao montante de €500, comprovadamente pago.
Para além do apoio mencionado, e em conformidade com o estabelecido na Portaria n.º 60 -A/2015, de
2 de março poderão ser atribuídos ainda os seguintes apoios: bolsa de formação, subsídio de refeição e
despesas de transporte.

4. Candidatura
A apresentação das candidaturas é efetuada através do portal Netemprego, em www.netemprego.gov.pt.
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Cheque-Formação

A sua empresa precisa de qualificar os seus trabalhadores para um aumento
da produtividade e da competitividade?
Está desempregado e quer investir na sua formação?
A medida Cheque-Formação pode ser interessante para si!
Deixamos-lhe algumas sugestões de UFCD de 25h cada, que lhe poderia interessar frequentar a titulo
individual ou fazendo uma candidatura para os colaboradores da sua empresa:

Formação na área 345
Gestão e Administração, nível 4

Formação na área 347
Enquadramento na Organização/Empresa, nível 4

Código
UFCD

UFCD

Código
UFCD

UFCD

0563

Legislação comercial

0716

Gestão por processos

0571

Aplicações informáticas de gestão - área
comercial

0717

Metodologias de implementação de
sistemas de gestão da qualidade

0605

Fluxos de gestão financeira

0720

Gestão da segurança

0606

Projetos de investimento

0724

Ferramentas de planeamento avançado
- QFD e AMFES

0608

Técnicas de marketing

0726

Custos da qualidade

0616

Aplicações informáticas de gestão de
pessoal

0728

Compras e avaliação de fornecedores

0621

Planeamento e gestão de produção

0731

Análise da satisfação dos clientes

0664

Aplicações informáticas de
contabilidade

0737

Gestão da qualidade - área alimentar

0674

Função pessoal - legislação laboral

0745

Mecânica técnica

0679

Recursos humanos - balanço social

0747

Aplicações práticas de eletricidade

1122

Noções e normas da qualidade

5153

Implementação de sistemas integrados

6214

Sistema de Normalização Contabilística

5167

Melhoria da qualidade

6223

Direito aplicado às empresas - algumas
especificidades

5432

6736

Recursos humanos – relatório único

Segurança e Saúde no Trabalho identificação, avaliação e prevenção dos
riscos de trabalho

5437

Noções de economia de empresa

7852

Perfil e potencial do empreendedor –
diagnóstico/ desenvolvimento

5439

Planeamento e gestão da formação

8598

Desenvolvimento pessoal e técnicas de
procura de emprego

5440

8600

Competências empreendedoras e
técnicas de procura de emprego

Comunicação interpessoal e
assertividade

5441

Comunicação institucional

5449

Software de gestão de pessoal

7845

Empresas e o meio envolvente

7854

Plano de negócio – criação de
micronegócios

8599

Comunicação assertiva e técnicas de
procura de emprego
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Formação na área 862
Segurança e Higiene no Trabalho, nível 4
Código
UFCD

UFCD

3770

Desenho técnico - interpretação de
plantas

3772

Informática na ótica do utilizador fundamentos

3774

Planos específicos de prevenção de
riscos profissionais

3776

Informática - folha de cálculo e base de
dados

3777

Fundamentos gerais de higiene do
trabalho

3778

Agentes químicos e biológicos

3780

Fundamentos gerais de segurança no
trabalho

3782

Segurança no trabalho - equipamentos

3785

Metodologias de avaliação de riscos
profissionais

5372

Organização do trabalho - gestão das
organizações

Estamos disponíveis para reunir consigo ou com a sua empresa, sem qualquer
compromisso, para prestar todos os esclarecimentos sobre este assunto.
Para mais informações, entre em contacto através do e-mail:
romeu.oliveira@ichapter.pt
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