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Plano Formação 
Extraordinário  

- Informação e  

condições de acesso -  

 

As empresas que, estando em situação comprovada de crise empresarial, não tenham recorrido à medida de 

lay-off simplificado, podem aceder a um apoio extraordinário para formação profissional a tempo parcial, 

mediante um plano de formação, tendo em vista a manutenção dos respetivos postos de trabalho e o reforço 

das competências dos seus trabalhadores, de forma a atuar preventivamente sobre o desemprego. 

 

O QUE É ESTE INCENTIVO? 

 

Trata-se apoio extraordinário para formação profissional a tempo parcial. 

 

A QUEM SE DESTINA? 

 

 É aplicado às empresas cuja atividade tenha sido gravemente afetada pela COVID-19 e 

 Não é aplicável às empresas que beneficiem do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho 

em situação de crise empresarial, conforme artigo 5º da Portaria n.º 71-A/2020 de 15 de março. 

 

QUAL É O APOIO? 

 

 O apoio extraordinário a atribuir a cada trabalhador abrangido é suportado pelo IEFP – Instituto de Emprego 

e Formação Profissional, e é concedido em função das horas de formação frequentadas, até ao limite de 

50% da retribuição ilíquida, com o limite máximo de 635,00€ (RMMG – Retribuição Mínima Mensal 

Garantida). 

 Este apoio tem a duração de 1 mês. 

 

COMO ACEDER A ESTE APOIO? 

 

O Empregador comunica aos trabalhadores, por escrito, a decisão de iniciar um plano de formação e a duração 

previsível da medida, remetendo de imediato informação ao IEFP, acompanhada da declaração do Empregador 

conjuntamente com certidão do contabilista certificado da empresa, que atesta a situação de crise empresarial.  
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QUAL O PLANO DE FORMAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADO? 

 

 O Plano de Formação deve ser implementado em articulação com o Empregador, cabendo ao IEFP a sua 

organização, podendo ser desenvolvido à distância quando possível e as condições o permitirem; 

 Deve igualmente contribuir para a melhoria das competências profissionais dos trabalhadores, sempre que 

possível aumentando o seu nível de qualificação, e contribuir para o aumento da competitividade da 

empresa; 

 Deve ainda corresponder às modalidades de qualificação previstas no âmbito do Sistema Nacional de 

Qualificações; 

 A sua duração não deve ultrapassar 50% do período normal de trabalho durante o período em que decorre; 

 O número mínimo de formandos a integrar em cada ação de formação é definido por acordo entre o IEFP 

e o Empregador, atenta a legislação enquadradora da respetiva modalidade de formação. 

 

QUAIS AS ENTIDADES FORMADORAS? 

 

As entidades formadoras habilitadas para estes Planos de Formação, são os Centros de Emprego e Formação 

Profissional do IEFP, I.P. 

 

 

NOTA: Para aceder a qualquer uma das medidas supra referidas, a empresa deve, comprovadamente, ter as 

situações contributiva e tributária regularizadas perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira 

 

 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

 Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 10-A/2020 de 13 de março, conforme consta da alínea a) 

do n.º 13 e 

 Portaria n.º 71-A/2020 de 15 de março, conforme consta no artigo 6º, 7º e 8º. 
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