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Como já foi aflorado na Sessão anterior, a Freguesia vai beneficiar de um acordo estabelecido 

com o IEFP em consequência da aprovação de candidatura efetuada pela Junta de Freguesia ao 

abrigo do programa GIP- Gabinete de Inserção Profissional. 

O programa tem uma duração de três anos e teve o seu início no princípio do trimestre com a 

contratação da técnica que é responsável pelo funcionamento do GIP, bem como a adaptação 

das instalações que vão permitir a individualização deste serviço perante a comunidade. A 

“obra” está ainda a ser finalizada e até ao final do mês ficará operacional. 

O GIP é um serviço que vai funcionar no balcão da Guarda-gare da Freguesia da Guarda e em 

total sintonia com os serviços da Guarda do IEFP. 

A razão para o GIP estar sediado na Guarda-gare decorre da distância aos serviços do IEFP, 

sediado na Guarda, e também do perfil e do número de cidadãos, potenciais utilizadores do 

serviço, residentes na Guarda-gare. 

O GIP é um programa que vai já na sua 4ª edição e tem estruturas distribuídas por todo o país, 

em autarquias, associações de desenvolvimento, instituições particulares de solidariedade 

social e associações sindicais e empresariais. 

O IEFP é a entidade que viabiliza e apoia as candidaturas aprovadas, prestando apoio técnico e 

financeiro para o regular funcionamento de cada um dos GIP’s, para a reconversão das 

instalações físicas e ainda para a remuneração do respetivo técnico responsável. 

Genericamente, o GIP visa ser mais um promotor das políticas públicas de incentivo ao 

empreendorismo e auxílio no apoio ao emprego dos cidadãos desempregados e em percursos 

de reinserção no mercado de trabalho. 

Esta ação é concretizada em estreita ligação entre o técnico do GIP e os técnicos do IEFP, que 

prestam todo o apoio formativo e informativo, cabendo depois ao técnico do GIP encontrar e 

definir um programa de ação que esteja em sintonia com a sua realidade. 

A técnica responsável, Susana Alves, organizou os dossiers, manteve já os seus contactos com 

outros técnicos de GIP’s e teve oportunidade, como é evidente, de começar a conhecer os seus 

principais interlocutores no IEFP/Guarda; estando a aguardar as sessões de formação inicial para 

depois gizar e operacionalizar o seu desempenho e favorecer assim uma outra oportunidade aos 

cidadãos desempregados e aos que tendo as suas empresas têm alguma dificuldade no 

recrutamento dos seus colaboradores. 


