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PLANO DE FORMAÇÃO PARA 2023  

 

Preâmbulo 

 

Considerando a importância que os recursos humanos assumem no seio da organização e no pressuposto 

que quanto maior for a valorização dos colaboradores, maior será a sua produtividade, pretendeu-se 

definir um Plano de Formação que consiga responder às reais e emergentes necessidades dos 

trabalhadores. 

 

Neste sentido, o Plano de Formação, entendido com um documento de planeamento anual das atividades 

de formação dos trabalhadores do Município de Leiria, foi elaborado, com base no diagnóstico de 

necessidades formativas, identificadas, nomeadamente, nas fichas de avaliação de desempenho, 

priorizando a formação interna e dando início a uma aposta gradual na capacitação das pessoas ao nível 

do digital. 

 

Em sede de valorização profissional, o plano continua a apostar na vertente da formação interna. No 

entanto, tal como aconteceu no ano de 2022, o planeamento da formação vertida neste documento não 

invalida a participação dos trabalhadores em ações de formação externa desde que devidamente 

justificada. Para além desta oferta formativa, os trabalhadores podem, ainda, por sua iniciativa, participar 

em ações de formação que se desenvolvem no exterior (autoformação), nos termos do art.º 16.º do 

Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29/12. 

 

Assim, na senda do Regime da Formação Profissional da A.P., importa sistematizar e fixar um conjunto 

orientações que continuam a definir a gestão do Plano de Formação em 2023, a saber: 

a) Permitir o acesso efetivo à formação profissional a todos os trabalhadores do Município, definindo-

se um conjunto de ações transversais, quer sejam no âmbito do exercício da atividade 

administrativa ou adequação procedimental, quer sejam na atuação operacional ou capacitação 

de recursos humanos;  

b) Prever um conjunto de ações internas que possibilitem adequar o processo formativo, às efetivas 

necessidades dos trabalhadores e dos serviços, podendo o plano ao longo do ano vir a ser 

complementado por outras ações de formação que se justifiquem, desde que respeitando o valor 

das verbas atribuídas para a formação. 

c) Em respeito pelas verbas destinadas a suportar os encargos com a formação, podem os 

responsáveis das unidades orgânicas apresentar pedidos de formação que não tenham sido 

contemplados, desde que elaborados com base na identificação do potencial de desenvolvimento 

e com as exigências do posto de trabalho que está atribuído ao trabalhador beneficiário. 

d) Implementar práticas de avaliação da formação, que possibilitem medir o retorno do investimento 

e monitorizar a adequação das intervenções formativas. 

 

 

 


