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OBJECTIVO GERAL

• No final da formação os intervenientes deverão deter conhecimentos inerentes à 
operacionalização de projetos de formação-ação inseridos no 2º Ciclo, biénio 2019-2021.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

• Reconhecer os objetivos da Formação-Ação
• Identificar as condições de acesso das entidades beneficiárias
• Diferenciar as metodologias de intervenção da Formação-Ação por Organismo 

Intermédio
• Aplicar as regras de contabilização e de IVA 
• Conhecer a legislação documentação aplicável



OBJECTIVOS DA FORMAÇÃO-AÇÃO

A formação-ação é uma intervenção com aprendizagem em contexto organizacional e que 

mobiliza e internaliza competências com vista à persecução de resultados suportados por uma 

determinada estratégia de mudança empresarial. A metodologia que implica a mobilização em 

alternância das vertentes de formação (em sala) e de consultoria (on the job) e, como tal, permite 

atuar a dois níveis: 

Ao nível dos formandos: procura desenvolver competências nas diferentes áreas de gestão, 

dando resposta às necessidades de formação existentes.

Ao nível da empresa: procura aumentar a produtividade, a capacidade competitiva e a 

introdução de processos de mudança/inovação nas empresas. 



PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS

• 24 meses de duração

• Penalizações a aplicar de acordo com Portaria n.º142/2017

• Até 12 meses de prorrogação máxima, aplicação de 5% de redução do Investimento por cada 
trimestre (5%, 10% ,15% ,20%)

• Condição de elegibilidade que o projeto conjunto de formação-ação assegure por área 
temática mínimo 10 PME



INDICADORES DE PROJETO

INDICADORES DE REALIZAÇÃO

• Trabalhadores apoiados em ações de formação em contexto empresarial (NIF diferentes)

• PME apoiadas em programas de Formação-Ação (NIF diferentes)

• Cumprimento dos indicadores de realização quando a média aritmética simples for ≥ 85%

• Abaixo do limiar dos 85% o valor do incentivo FSE será objeto de uma redução proporcional à percentagem 
de incumprimento.

INDICADORES DE RESULTADO

• Trabalhadores que se consideram mais aptos para a inovação e gestão (método inquirição direta)

• Empresas que implementam planos de mudança organizacional (relatório final e método de inquirição 
direta ao empresário)



CONDIÇÕES DE ACESSO DAS ENTIDADES BENEFICIÁRIAS (EMPRESAS)

MODALIDADES DE FINANCIAMENTO

Modalidade A – Auxílios de Estado – NÃO APLICÁVEL

Modalidade B – Auxílios de Minimis

• Não são elegíveis encargos com ativos em formação a título de contribuição privada;

• Taxa de incentivo FSE de 90% dos custos totais do projeto;

• Contribuição privada de 10% dos custos totais do projeto;

• Serão contabilizados para os limites máximos do regime de “minimis” todos os custos do 
projeto, na parcela que couber a cada empresa.



CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DAS PME

• Certificado PME;

• Registo no Balcão 2020;

• Cumprir as condições necessárias ao exercício da sua atividade;

• Situação regularizada perante a Autoridade Tributária e Segurança Social;

• Situação regularizada em matéria dos fundos comunitários;

• Localizada nas regiões NUTII Norte, Centro e Alentejo;

• Ter atuação sectorial de acordo com as CAE identificadas na Candidatura;
• Dispor de contabilidade organizada;

• Apresentar situação económico-financeira equilibrada, através da situação líquida positiva, 
com referência ao ano de pré-projeto (IES)



• PME constituídas há menos de 1 ano, devem demonstrar capacidade de financiamento do 
projeto com capitais próprios, ≥ a 20% do investimento que lhe diz respeito (aferido através 
de Balanço previsional);

• ENI (com NIF individual) a aferição da capacidade de financiamento do projeto é apurada da 
seguinte forma: 15% das vendas de produtos e 75% das prestações de serviço ≥ ao valor do 
investimento que lhe diz respeito;

• Para ENI constituídos há menos de 1 ano, por referência à data de adesão, a aferição da 
capacidade de financiamento do projeto é apurada da seguinte forma: o volume de negócios 
a realizar no ano, recolhido na declaração do início de atividade ≥ a 20% do valor do 
investimento que lhe diz respeito;

• Dotação em Auxílios de Minimis;
• Não se encontrar sujeita  a uma injunção de recuperação, ainda pendente, conforme previsto 

na alínea a)do nº 4 art.º 1.º do Regulamento EU nº 651/2014;
• Não ser uma empresa em dificuldade, de acordo com a definição prevista no art. 2. do 

Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho;
• Não ter salários em atraso.



LIMITAÇÕES PME

• Só deve participar num único projeto de Formação Ação, excecionalmente, pode participar 
num segundo projeto em temáticas diferentes, que não ocorram em simultâneo;

• Explicitação dos Impactos na competitividade da PME junto do OI;

• No mesmo projeto (pode ser intervencionada em mais de uma temática, desde que 
devidamente fundamentado junto do OI, nomeadamente, na adoção de novos métodos de 
trabalho e tecnologias);

• Cada projeto apenas poderá admitir PME já intervencionadas no 1 º ciclo de avisos em 25%;

• A verificação do critério é efetuada em sede de cativação dos auxílios de minimis.



ELEGIBILIDADE DOS FORMANDOS

• Colaboradores com vínculo laboral à PME e sócios-gerentes;

• Excecionalmente, podem ser envolvidos colaboradoras das empresas clientes ou fornecedoras 
da PME beneficiária, sendo necessário apresentar fundamentação ao OI (conforme ponto 5 da 
OT nº18/2019)



METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO DA FORMAÇÃO-AÇÃO 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA –CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)

ÁREAS TEMÁTICAS

A. A. Organização e gestão; 

B. B. Implementação de sistemas de gestão; 

C. C. Internacionalização; 

D. D. Capitalizar: optimização de recursos financeiros; 

E. E. Economia digital; 

F. F. Sustentabilidade e responsabilidade ambiental; 

G. G. Gestão da inovação; 

H. H. Gestão estratégica;

I. I. Indústria 4.0. 



MODELO DE INTERVENÇÃO

DIMENSÃO PME

TOTAL DE 
HORAS 

FORMAÇÃ
O AÇÃO

Nº HORAS 
FORMAÇÃO

Nº HORAS 
CONSULTORIA

Nº MÉDIO DE TRABALHADORES A 
ABRANGER POR EMPRESA

FORMAÇÃO 
TEÓRICA

CONSULTORIA

Micro 180 h 75 h 105 h 2 2

Pequena 226 h 100 h 126 h
Em média até 

3/PME/Temática
3

Média 286 h 125 h 161 h
Em média até 

3/PME/Temática
3

Micro INTER
Pequena INTER, excepcionalmente INTRA
Média INTRA, excepcionalmente INTER



METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO DA FORMAÇÃO-AÇÃO 

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL, CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA

ÁREAS TEMÁTICAS

A. A. Capitalizar: optimização de recursos financeiros; 

B. B. Internacionalização; 

C. C. Economia digital; 

D. D. Gestão da inovação; 

E. E. Sustentabilidade e responsabilidade ambiental; 

F. F. Implementação de sistemas de gestão (Qualidade, Ambiente, SST ou outros); 

G. G. Gestão comercial e marketing; 

H. H. Indústria 4.0. 



MODELO DE INTERVENÇÃO

TEMÁTICA
DIMENSÃO 

PME

TOTAL DE 
HORAS 

FORMAÇÃO 
AÇÃO

Nº 
HORAS 
FORMA

ÇÃO

Nº HORAS 
CONSULTO

RIA

Nº MÉDIO DE 
TRABALHADORES A 

ABRANGER POR 
EMPRESA

FORMAÇÃO 
TEÓRICA

CONSULTOR
IA

Restantes Temáticas
Micro 175 h 75 h 100 h 3 a 9 3

Pequena 200 h 80 h 120 h * 3
Média 250 h 100 h 150 h * 3

Capitalizar: optimização de recursos financeiros Todas 200 h 80 h 120 h 3 3

Micro
*75 horas de formação INTRA caso tenha 6 ou mais 
trabalhadores

Pequena INTRA

Média INTRA

Capitalizar: optimização de recursos financeiros INTER - Total de Formandos da Temática a dividir por dois meetings de 5h



METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO DA FORMAÇÃO-AÇÃO 

CTP - CONFEDERAÇÃO DO TURISMO DE PORTUGAL

CICLOS METODOLÓGICOS

• CICLO DE GESTÃO DE MICROEMPRESAS

• CICLO DE PLANEAMENTO

• CICLO TEMÁTICO



METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO DA FORMAÇÃO-AÇÃO 

CTP - CONFEDERAÇÃO DO TURISMO DE PORTUGAL

CICLO DE GESTÃO DE MICROEMPRESAS (duração máxima de 12 meses mas recomenda-se que 

o mesmo não exceda os 6 meses)

• CAPITALIZAR: OPTIMIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

• ECONOMIA DIGITAL



METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO DA FORMAÇÃO-AÇÃO 

CTP - CONFEDERAÇÃO DO TURISMO DE PORTUGAL

CICLO DE PLANEAMENTO

• CAPITALIZAR: OPTIMIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

• ECONOMIA DIGITAL

• GESTÃO DA INOVAÇÃO 

• GESTÃO DE EMPRESAS TURÍSTICAS 

CICLO TEMÁTICO

• INDÚSTRIA 4.0



MODELO DE INTERVENÇÃO

TEMÁTICA
CICLO 

GESTÃO 
EMPRESAS

CICLO 
PLANEAMENT

O

CICLO 
TEMÁTICO

Capitalizar: optimização de recursos financeiros X (obg) X X
Economia digital X (obg) X X
Internacionalização X X
Gestão da inovação X X
Sustentabilidade e responsabilidade ambiental X X
Implementação de sistemas de gestão (Qualidade, Ambiente, SST ou outros) X X
Gestão de Empresas Turísticas X X
Indústria 4.0. X

Nº HORAS 
CONSULTORI

A

Nº HORAS 
FORMAÇÃO 

TEÓRICA
MODALIDADE

Nº DE 
TRABALHADORES A 

ABRANGER 
CICLO GESTÃO EMPRESAS 36 h 24 h Workshops Até 5 trab

CICLO PLANEAMENTO
60 h 40 h

5h Workshop | 
INTER Com 5 ou mais Trab

CICLO TEMÁTICO 50 h 75 h INTRA 6 a 10 trab



MODELO DE INTERVENÇÃO



REGISTO CONTABILÍSTICO

(QUANDO A CONTRIBUIÇÃO PRIVADA É ASSEGURADA PELA EP)



IVA

(FATURAÇÃO DOS CUSTOS DO PROJETO)

• Se o IVA não foi custo do projeto – porque dedutível pela Entidade Promotora fatura emitida 
com IVA

• Se o IVA não é dedutível pela Entidade Promotora e foi considerado custo do projeto fatura 
emitida sem IVA



LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

• Orientação Técnica N.º18 /2019

• Regulamento Específico FSE, Portaria N.º60-A/2015, de 2 de março, na sua atual redação

• AVISO N.º 08/SI/2019 | AVISO N.º 09/SI/2019 | AVISO N.º 12/SI/2019

• Regulamento Específico FSE, Portaria N.º60-A/2015, de 2 de março, na sua atual redação

• Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização Portaria n.º57-
A/2015, de 27 de fevereiro, alterado pelas Portarias n.º181-B/2015, de 19 de junho, declaração de 
retificação n.º 30-B/2015 de 26 de junho, Portaria n.º328-A/2015, de 2 de outubro, Portaria n.º 211-
A/2016, de 2 de agosto, Portaria n.º 142/2017, de 20 de abril, Portaria n.º360-A/2017, de 23 de 
novembro, Portaria n.º217/2018, de 19 de julho e Portaria n.316/2018 de 10 de dezembro. 

• Regulamento Geral dos Fundos Europeus, Estruturais e de investimento, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º159, de 27 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º215/2015, de 6 de outubro  e pelo Decreto-
Lei n.º 88/2018, de 6 de novembro

• Recomendação  - Registo Contabilístico /Maio 2017



PLATAFORMAS DE 
GESTÃO DE 
PROJETOS



ENTENDIMENTO RELATIVO À FORMAÇÃO À DISTÂNCIA E O SEU ENQUADRAMENTO NOS 

PROJETOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, no Combate ao COVID-19

A modalidade de Formação à distância (Síncrona) consiste numa formação desenvolvida em 

tempo real, em localizações físicas distintas, por videoconferência ou outro meio de 

comunicação em simultâneo que permite aos formandos interagirem online, entre si e com 

os formadores em tempo real. Com esta metodologia, os formandos têm a possibilidade de 

interagir, apresentar trabalhos ou efetuar exercícios em simultâneo (disponibilizados numa 

plataforma online) e ter o apoio do formador. Implica ainda a definição de um período 

(temporal) para a formação (início e conclusão) e de um horário para poder ocorrer. 



Este formato de formação pode ser elegível se for possível aferir os seguintes elementos:

• Um custo com o formador (de acordo com o Artigo 14º da portaria n.º 60-A/2015), quando 
a operação tenha sido aprovada na modalidade de Custos Reais, atribuindo o valor previsto 
por hora de formação;

• O registo das presenças de formandos (folhas de presença, registo de acesso a uma 
plataforma de formação ou lista de participantes de uma aula numa plataforma de 
comunicação recorrendo a imagem onde seja possível identificar a formação, a data e hora 
da sua realização;

• O número de horas de formação realizadas;

• Apresentar sumários, avaliações e certificações das ações realizadas ou suportes com valor 
probatório equivalente;

• Identificar as entidades formadoras e se estas se encontram certificadas de acordo com a al. 
a) do n.º o Artigo 12.º do Dec.-Lei 159/2014 e suas alterações;

• Certificação do formador (de acordo com a al. e) do Artigo 2.º e da al. c) do n.º 4 do Artigo 
8.º da Portaria 60-A/2015.

• Com recurso a plataformas certificadas.



GRATAS


