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Recomendação 

 

 

“Pelo incremento da Formação Profissional na Junta de Freguesia de Arroios” 

 

 

Considerando que: 

 

1) A formação dos seus funcionários é um indeclinável dever de todas entidades 

patronais, nomeadamente dos entes públicos que tutelam trabalhadores em funções 

publicas, como é o caso do executivo de uma freguesia, e neste caso em concreto, da Junta 

de Freguesia de Arroios; 

2) Que após leitura e analise da Informação escrita da Presidente de Junta de 

freguesia de Arroios a apreciar na reunião da Assembleia de Freguesia de Arroios de 29 de 

abril de 2022, se refere explicitamente na pagina 11 que foram realizadas apenas 3 ações de 

formação para 6 participantes numa freguesia que tem 220 funcionários no quadro, fora os 

funcionários a termo; 

3) O direito à autoformação dos trabalhadores em funções publica de pelo menos 100 

horas anuais por cada trabalhador; 

 

Vêm por este meio os membros eleitos do Partido Socialista da Assembleia de 

Freguesia de Arroios propor que se delibere recomendar à Junta de Freguesia de Arroios: 

 

1 - O incremento substancial das horas de formação, bem como das áreas lecionadas, 

do qual pode ser exemplo a formação em primeiros socorros, bem como o alargamento da 

formação ao maior numero possível de funcionários que assim o desejem; 

2 - Promover protocolos com entidades formadoras como o INA, ANAFRE ou outras 

que também promovam formação na área autárquica, no  sentido de incrementar a formação  

aos funcionários desta junta de freguesia nesta área em específico; 

3 - Alargar a frequência dessa formação autárquica a outros fregueses de Arroios 

interessados em adquirir essa formação. 

 

Depois de aprovada, deve esta recomendação ser enviada à Junta de Freguesia de Arroios. 

 

Arroios, dia 29 do mês abril de 2022 

 



Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia, 

 

- Vítor Carvalho 

- Maria Catarina Silva 

- João Aiveca 

- Pedro Louro 

- Ana Pocinho 

 

 

 

 

 

 

 

 


