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 REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: IEFP tem desempregados em formação em condições humilhantes 

 
Destinatário: Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento que estão a decorrer ações de formação 

tuteladas pelo IEFP nas instalações da Associação de Desenvolvimento de Nogueira da 

Regedoura (ADNR), na Freguesia de Nogueira da Regedoura, concelho de Santa Maria da 

Feira. 

Esta formação destina-se essencialmente a desempregados e uma parte significativa 

dos actuais formandos encontra-se em situação de desemprego de longuíssima duração, já 

nem beneficiando de subsídio de desemprego. 

Segundo informações recolhidas pelo BE, as condições oferecidas aos formandos 

deixam muito a desejar e não antecipam uma boa qualidade formativa: as salas são muito 

frias e húmidas, tendo os formandos solicitado que se ligasse o ar condicionado, pedido que 

foi negado com a desculpa de que o mesmo se encontrava avariado. De imediato, alguns 

formandos ofereceram-se para trazer aquecedores de casa, para fazer face ao frio e à 

humidade. Também lhes foi dito que não podiam trazer esses equipamentos, tendo alguns 

formandos optados pela utilização de botijas de água quente nos pés durante a formação. 

Registaram-se algumas constipações e gripes entre os formandos inscritos nestas 

formações, episódios que poderão estar relacionados com as poucas condições e o pouco 

conforto existente nas instalações. 

Subsistem outras queixas por parte dos formandos que voltamos a lembrar: são 

desempregados e muitos deles já não beneficiam de subsídio de desemprego -, 

nomeadamente sobre atrasos nos pagamentos que lhes são devidos. Como sabemos, neste 

tipo de formações, os formandos têm direito a beneficiar de um subsídio de alimentação e de 

um subsídio de transporte. Acontece que o pagamento destes subsídios é sistematicamente 

atrasado e pago a meio do mês ou depois disso. 

Acontece que os formandos têm que comprar o passe para o transporte no início do 
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mês, sendo obrigados, em muitos casos a pedir dinheiro emprestado para poder pagar o 

passe para frequentar a formação. 

Relembra-se, que estão nestas instalações formandos que residem em concelhos fora 

do concelho de Santa Maria da Feira. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais 

aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, 

através do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, as seguintes 

perguntas: 

1. Tem o Governo conhecimento desta situação que é, no mínimo, humilhante para estes 

seres humanos? 

2. Existe algum protocolo ou acordo estabelecido entre o IEFP e a ADNR para a 

ministração de formação profissional?  

3. Quem o responsável pela formação que se ministra naquelas instalações e pelo 

financiamento da mesma? 

4. Sabe o governo informar se o ar condicionado está efetivamente avariado ou se ele se 

encontra desligado por falta de verbas? 

5. Por que razão existe um sistemático atraso no pagamento dos subsídios de alimentação 

e transporte aos formandos? 

6. Que medidas pretende e ministério implementar para uma rápida resolução desta grave 

situação em que se encontra estes desempregados? 

 

Palácio de São Bento, 17 de fevereiro de 2014. 

 

O deputado 

        Pedro Filipe Soares 

 

 

 


