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 REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: Formandos de CET do CFPIC, S. João da Madeira, denunciam falta de condições 

Destinatário: Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

Os alunos do 9º CET de Design de Calçado do CFPIC (Centro de Formação Profissional da Indústria de 

Calçado) divulgaram uma carta aberta alertando para a falta de condições com que se deparam. 

Enquanto formandos de um Curso de Especialização Tecnológica, estes alunos têm direito a subsídio de 

alimentação, acesso às condições necessárias para a prossecução da sua formação, assim como devem poder 

ter acesso ao seu dossier técnico-pedagógico, em especial duplicado do contrato de formação firmado com o 

CFPIC. Acontece que muitas destas condições não se verificam. 

Quanto ao subsídio de alimentação, o CFPIC, há anos que decidiu não fazer esse pagamento em dinheiro, 

mas sim em género. Isto é, os formandos são obrigados a almoçar no Centro de Formação, em vez de 

receberem os 4,27€ diários referentes ao subsídio. Acontece que existem várias queixas quanto à qualidade da 

comida ali servida. 

Os formandos queixam-se ainda de não ter acesso a um duplicado do contrato de formação (mesmo 

depois de já terem sido pedidos), bem como não terem ainda um cartão de aluno, apesar de este já dever ter 

sido entregue no início do ano letivo. 

As condições que são oferecidas a estes formandos prejudicam a aprendizagem e a formação técnica. A 

reprografia encontra-se fechada, impedindo a impressão ou fotocópia de informação e de trabalhos; o Centro 

de Formação proíbe que os formandos utilizem os seus computadores  portáteis pessoais, no entanto, não 

existem computadores para todos os formandos na sala de formação. 

Para além disso, o CFPIC também não oferece condições para que os formandos possam realizar os seus 

protótipos no final do ano: as formas existentes são antigas, deterioradas ou desusadas, obrigando os próprios 

formandos a mandar fazer as formas, pagando-as do seu bolso. O mesmo se passa com as peles: naõ 

existindo peles para que os formandos desenvolvam e trabalhem nos seus protótipos. Resultado: os formandos 

gastam, novamente do seu próprio bolso, 300€ na aquisição de peles para desenvolver um protótipo. 

Perante esta situação e estas denúncias graves feitas pelos formandos do 9º CET de Design de Calçado 

do CFPIC, está em causa o ensino e a qualidade de formação, bem como as exigências técnicas e 
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pedagógicas que são exigidas junto das entidades formadoras certificadas. 

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 conhecimento destas situações? 

2. Vai o Governo intervir junto do CFPIC para que o subsídio de alimentação seja pago em numerário, ao 

valor de 4,27€ por dia de formação, conforme o que deve ser praticado? 

3. Vai o Governo intervir junto do CFPIC para que se melhorem as condições de formação, 

nomeadamente o funcionamento da reprografia? 

4. Vão ser adquiridos computadores para as salas de formação, de forma a que eles sejam suficientes 

para o número de formandos existentes por turma? 

5. É necessário adquirir urgentemente material como formas e peles para que os formandos possam 

desenvolver os seus protótipos. Que medidas vai tomar o Governo para que esse material seja 

adquirido com a máxima urgência? 

Palácio de São Bento, 06 de maio de 2014 

 

O deputado 

 


