
Plano extraordinário de formação 

1. O que é? 

Formação profissional a tempo parcial, mediante um plano de formação definido e 

organizado pelo IEFP, É um apoio extraordinário, des6nado aos trabalhadores abrangidos, sob 

a forma de bolsa para I.P. em ar6culação com a empresa, tendo em vista a manutenção dos 

respe6vos postos de trabalho e o reforço das competências dos seus trabalhadores. 

Este plano de formação é desenvolvido à distância, quando possível e quando as condições o 

permi6rem. 

2. Quem pode aceder? 

As empresas afetadas pelo surto do vírus COVID-19 que não requeiram o «apoio extraordinário 

à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial, com ou sem 

formação» (Lay off). 

3. Qual a duração da formação? 

A formação não pode ultrapassar 50% do período normal de trabalho, durante o período em 

que decorre. 

4. Onde irá decorrer a formação? 

Enquanto se man6verem em vigor as medidas extraordinárias de con6ngência decorrentes da 

situação epidemiológica por risco de contágio pelo COVID19, a formação deverá ser 

desenvolvida à distância, desde que estejam reunidas as condições necessárias e adequadas. 

5. A bolsa é paga diretamente ao trabalhador? 

Não. O valor é entregue ao empregador que o transfere, obrigatoriamente, para o trabalhador. 

A bolsa é suportada integralmente pelo IEFP, I.P. 

6. O empregador pode usar este apoio para pagar outras despesas, como por ex. rendas ou 

as contas de água ou luz? 

Não. Este apoio des6na-se exclusivamente ao pagamento da bolsa de formação. 



7. Quanto é que cada trabalhador vai receber? 

Cada trabalhador recebe um valor proporcional às horas de formação frequentadas, até ao 

limite de 50% da sua retribuição ilíquida, com um limite máximo igual ao valor da retribuição 

mínima mensal garan6da (ou seja, 635 euros). 

8. O trabalhador a tempo parcial também tem direito? 

Sim. Nos mesmos termos aos aplicáveis aos trabalhadores a tempo completo. 

9. Quanto tempo dura este apoio? 

O apoio tem a duração de um mês. 

10. Como é que a enPdade empregadora comunica a formação aos seus trabalhadores? 

O empregador comunica, por escrito, aos trabalhadores a decisão de iniciar um plano de 

formação, indicando a duração previsível (por ex. através da afixação de documento no local de 

trabalho, em local visível, e/ou entrega em mão a cada um dos trabalhadores ou via e-mail, 

preferencialmente usando o e-mail profissional do trabalhador, desde que este tenha acesso 

ao seu correio eletrónico. 

11. A quem e de que forma se faz o pedido a este apoio? 

A en6dade empregadora deve submeter requerimento, através do portal iefponline (hRps://

iefponline.iefp.pt/), acompanhado de: 

1. Nas situações de encerramento, total ou parcial a empresa ou estabelecimento, decorrente 

do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos, previsto no Decreto n.º 2-B /

2020, de 2 de abril, ou por determinação legisla6va ou administra6va, nos termos previstos no 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, ou ao abrigo da Lei de Bases 

da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, assim 

como da Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, o 

empregador deve juntar declaração que ateste esse facto; 

2. Nas situações de paragem total ou parcial da a6vidade da empresa ou estabelecimento que 

resulte da interrupção das cadeias de abastecimento globais, ou da suspensão ou 

cancelamento de encomendas ou quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da  



faturação, declaração do empregador conjuntamente com cer6dão do contabilista cer6ficado 

da empresa que o ateste a verificação desses factos; 

3. Em qualquer das situações anteriores o empregador deve juntar ainda listagem nomina6va 

dos trabalhadores abrangidos e respe6vo número de segurança social (NISS) em ficheiro em 

formato Excel. 


