
GIP – primeiro ano de funcionamento 

 

A funcionar desde junho de 2019, na sede deliberativa da Junta de Freguesia da Guarda, o Gabinete 

de Inserção Profissional (GIP) é um espaço de atendimento público, criado no âmbito de uma 

parceria entre a Freguesia e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). 

Esta estrutura de apoio ao emprego, através de uma abordagem individualizada (atendimento) ou 

coletiva (sessões de informação) assenta em metodologias de intervenção adaptadas às 

competências e experiências de cada pessoa, contribuindo para a capacitação, valorização e 

desenvolvimento do perfil de empregabilidade e consequente (re)inserção profissional.  

A criação deste gabinete tem como principais objetivos o combate ao desemprego na Freguesia, 

prestando um serviço personalizado, mais próximo e eficaz aos desempregados — dando a conhecer 

e a explorar as oportunidades de emprego e formação na região —, e dar resposta às necessidades 

do tecido empresarial, da Freguesia da Guarda e de Freguesias vizinhas. 

Ao longo deste primeiro ano foram realizadas várias atividades de relevo, desde: o atendimento 

personalizado de jovens, adolescentes e adultos em geral, que procuram o primeiro ou um novo 

emprego; divulgação e encaminhamento para ofertas de emprego; encaminhamento para medidas 

de apoio ao emprego e empreendedorismo; e, para formação profissional inicial, contínua e de 

qualificação, visando melhorias de conhecimentos técnico-profissionais. Usufruíram destes serviços 

perto de 900 pessoas. 

Está a decorrer no edifício do Centro Social e Cultural de S. Miguel um curso de Formação Vida Ativa 

de 300 horas, na área dos bordados, que foi interrompido como consequência da pandemia e que 

será retomado, em breve, com todas as condições de segurança exigidas pela DGS. Está também 

planeado um outro curso, na área das ervas aromáticas, que terá início nos próximos meses.  

Para além de atendimentos personalizados no GIP, desenvolvem-se vários contactos com 

instituições/entidades para: a divulgação de ofertas de emprego e/ou estágios profissionais; 

acompanhamento e informação detalhada acerca dos programas e apoios do IEFP, assim como, o 

auxílio na submissão de candidaturas, a partir do portal iefp online. 
 

 

https://www.facebook.com/Gabinete-Inser%C3%A7%C3%A3o-Profissional-Guarda-104665514281836/
https://www.facebook.com/Gabinete-Inser%C3%A7%C3%A3o-Profissional-Guarda-104665514281836/
https://www.facebook.com/104665514281836/photos/rpp.104665514281836/270039351077784/?type=3&theater

