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Quem pode apresentar candidatura ao cheque-formação? 

As regras ditam que as empresas têm a obrigação legal de dar 35 horas de formação profissional,
por ano, aos seus colaboradores. No entanto, muitas empresas nem sempre conseguem assegurar
esta formação, ficando os colaboradores com créditos de horas acumulados. 
Com o objetivo de contornar este problema e estimular o acesso à formação foi criado o mecanismo
“Cheque-Formação”. Pretende-se que este novo incentivo seja um mecanismo de reforço à
qualificação e à empregabilidade dos trabalhadores portugueses. (consultar Portaria Portaria n.º
229/2015 de 3 de agosto). 

Beneficiários? 

Quem pode desenvolver esta formação? 

Que condições a cumprir? 

- Trabalhadores no ativo (independentemente do seu nível de qualificação); 
- Desempregados inscritos no IEFP há pelo menos 90 dias (qualificações entre o nível 3 e o nível 6). 

 - Entidades Empregadoras -  podem recorrer ao cheque-formação para os seus colaboradores.  

 - Trabalhadores no ativo, o apoio pode atingir um valor máximo de 4€ por hora de formação, sendo
que no limite o cheque-formação financia 50 horas de formação para um período de dois anos – até um
valor máximo de 175 euros. Nota: o cheque-formação financia, no máximo, 90% da ação de formação 
- Desempregados, o apoio pode atingir  500€ e  pode ser utilizado para financiar a 100% do valor da

formação. Nota:limite de horas financiadas no período de dois anos é de 150 horas. 

- Os beneficiários desta medida terão de apresentar junto do IEFP um comprovativo da frequência e
términus da formação. A entrega desta prova deverá ser feita no prazo máximo de dois meses após o

fim da formação.  
- O cheque-formação não pode ser atribuído quando a ação de formação alvo do apoio já seja objeto

de co-financiamento público”. 
- Situação regularizada junto das Finanças e da Segurança Social;  

A formação desenvolvida no âmbito do Cheque formação, só pode ser desenvolvida por Entidades
Formadoras Certificadas pela DGERT (Direcção geral do emprego e das relações do trabalho.  

A Elevar Global é entidade formadora Certificada pela DGERT. 
 

Como apresentar a candidatura? 
O Cheque formação tem um regiime de candidatura aberta. 

As candidaturas são efetuadas atrávés do portal Netemprego, em www.netemprego.gov.pt. 
 


