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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Avaliação da eficácia do Regulamento da Verba Específica para as Acções de 

Formação Profissionais 

 

 Nos termos do Regulamento da Verba Específica para as Acções de Formação 

Profissionais, definido pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 

60/2006, que está, portanto, em vigor, há já 16 anos, cabe ao Fundo de Segurança 

Social (FSS) conceder, por conta da receita duma dotação específica proveniente do 

orçamento do Governo, financiamento às entidades formadoras para organizar as 

acções de formação profissionais relativas ao mercado laboral. Segundo informações 

divulgadas recentemente pelo FSS, até ao final do ano passado, os saldos da dotação 

específica concedida nos termos do Regulamento e gerida pelo FSS atingiram 66,52 

milhões de patacas. Durante o debate do Relatório das LAG em 2018, a Direcção dos 

Serviços para os Assuntos Laborais revelou que, nos últimos anos, o FSS já não tinha 

recebido novos pedidos, ora, isto demonstra que os efeitos do Regulamento, no 

âmbito da organização das acções de formação profissional, estão a enfraquecer.      

 

 Interpelo, então, o Governo sobre o seguinte:  

  

 A quanto ascende o total do financiamento concedido pelo FSS às entidades 

formadoras para a organização das acções de formação profissional, desde a entrada 

em vigor do Regulamento da Verba Específica para as Acções de Formação 
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Profissionais? Qual é o ponto de situação da apresentação de pedidos? Os serviços 

competentes já procederam à avaliação da eficácia do Regulamento? Qual é a opinião 

do Governo sobre o caminho que este Regulamento deve seguir? 

  

13 de Maio de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Chan U 

 

 

 

 

 

  


