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Gabinete de Inserção Profissional 
 

 

Na anterior Assembleia de Freguesia, em junho, apresentamos o primeiro ano de funcionamento 

do Gabinete de Inserção Profissional (GIP). 

 

Ao longo do trimestre entretanto decorrido usufruíram dos serviços prestados pelo GIP mais de 

300 pessoas, para procura de emprego, apresentação e resposta a ofertas, pedido de 

declarações, inscrição para ações de formação profissional, inscrição no IEFP, entrega de baixas 

e/ou outros documentos. 

 

Para além dos 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, bem como o 

auxílio na submissão de candidaturas a partir do portal iefponline. 

 

Foram também realizados protocolos de colaboração com uma escola profissional, empresas de 

recrutamento e entidades de formação externas ao IEFP. 

 

Durante este período, no edifício do Centro Social e Cultural de São Miguel, deu-se continuidade 

ao curso de formação Vida Ativa na área dos bordados que tem data de término em outubro. 

 

Decorreu também, no mês de agosto, um curso 25 horas de Proteção Ambiental e iniciou-se um 

outro percurso formativo de Vida Ativa na área das ervas aromáticas, que tem programadas 300 

horas de formação. 

 

Estes cursos reúnem todas as condições de segurança exigidas pela DGS. 

 

Consulte: 

https://www.facebook.com/Gabinete-Inser%C3%A7%C3%A3o-Profissional-Guarda-

104665514281836/?modal=admin_todo_tour 

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000OZjZsUAL&t=0 
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Programa de Estágios Profissionais na Administração Local 
 

 

No âmbito do estágio PEPAL, a estagiária na área de Sociologia, Ana Filipa Martins, tem 

prosseguido o trabalho que envolve a participação da Freguesia da Guarda no Programa Eco-

Freguesias XXI. 

 

Fez a requisição de um eletrão que possa ser colocado à disposição dos cidadãos, para além do 

trabalho/planeamento da dinamização de iniciativas que se enquadrem no Programa que 

promove a sustentabilidade, como a realização de mais ações de sensibilização e um workshop, 

respeitando as medidas de segurança impostas pelo contexto de pandemia. 

 

Ainda nesse sentido, participou no Dia Internacional da Juventude, que este ano foi comemorado 

com atividades direcionadas para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente. 

 

  

 

Adicionalmente, com a candidatura e a aprovação da mesma ao OTL – Ocupação de Tempos 

Livres do IPDJ -, tem acompanhado a jovem dinamizadora que iniciou o programa e que tem 

colaborado na Junta de Freguesia desde o início do mês de julho de 2020. E que, nesse âmbito, 

criou uma imagem gráfica para a referida participação no Eco-Freguesias XXI. 

 

 

 

 

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000eWXJUA2&t=0


 

 

De modo a promover maior participação cívica e envolvimento na esfera política por parte da 

geração mais jovem, foi realizada e submetida uma candidatura à vertente “Geminação de 

Cidades” inserida no Programa Europa para os Cidadãos. O projeto, intitulado “European values 

in time of crisis: staying together for the future of EU”, centra-se na importância da preservação 

de importantes valores europeus – como a liberdade, democracia e direitos humanos – em 

tempos de crise, como aquele que vivemos atualmente. Com este projeto, pretende-se pensar 

num futuro em que se proteja o bem-estar de todos, através de medidas baseadas na união e na 

solidariedade. 

O conjunto de atividades inseridas no projeto serão planeadas para ser desenvolvidas em maio 

de 2021, caso o mesmo seja aprovado, e contará com a participação de entidades parceiras de 

outros países Europeus, nomeadamente da Lituânia, Espanha, Itália, Bulgária e Roménia.  

 

 

 

A candidatura realizada ao concurso BPI Seniores 2020 passou à segunda fase, o que implicou a 

execução de ajustes ao projeto, particularmente orçamentais. 

Aguardamos a resposta/decisão, na perspetiva de aprofundar o trabalho que já vimos realizando 

na Freguesia e que visa proporcionar um acompanhamento de maior proximidade, junto dos 

idosos da Freguesia da Guarda, particularmente dos que se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade e isolamento social. 


