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Dois anos de actividade do GIP – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

O Gabinete de Inserção Profissional da Sol do Ave, sito na Freguesia de Conde, tem assegurado ao longo dos dois
últimos anos um acompanhamento personalizado à população de quatro freguesias do Concelho de Guimarães Conde, Gandarela, Nespereira e Serzedelo – no âmbito do apoio à qualificação e colocação no mercado de
trabalho. Dar conta das principais actividades desenvolvidas e resultados alcançados é o objectivo do presente
boletim informativo.
Actividades desenvolvidas
Foram diversas as actividades desenvolvidas pelo GIP no âmbito do apoio à inserção profissional da
população da sua área de influência: divulgação de ofertas de emprego, apoio à procura activa de
emprego (elaboração de curriculum vitae, cartas de apresentação, pesquisa em sites de emprego, …),
orientação profissional, encaminhamento para ofertas de qualificação, informação e apoio técnico para
a criação do próprio emprego, disponibilização de informação sobre ocupações temporárias e
actividades de voluntariado, acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção.

O Apoio à Qualificação
Além do regular encaminhamento dos adultos com baixos níveis de escolaridade para o Centro de
Novas Oportunidades da Sol do Ave, assim como para a oferta formativa desta associação, o GIP teve ao
seu dispor, no espaço do próprio gabinete, uma Técnica daquele centro que, semanalmente, informou,
orientou e encaminhou a população das quatro freguesias de intervenção para as várias modalidades
escolares e formativas existentes no concelho.

Apoio à re(inserção) de beneficiários de RSI em colaboração com o Centro Comunitário de
Solidariedade e Integração Social - Fraterna
Foram encaminhados para ofertas de emprego e formação profissional utentes beneficiários de
Rendimento Social de Inserção apoiados por técnicas de acção social da FRATERNA, ao abrigo do apoio à
inserção sócio-familiar e profissional que desenvolvem com as famílias beneficiárias de RSI.

GIP como posto de informação e apoio a outras questões de âmbito social
Para além do trabalho desenvolvido no âmbito das competências do GIP, dada a sua proximidade à
população, desenvolveu-se um importante papel informativo de âmbito geral, principalmente na área
social e do apoio ao esclarecimento de questões de carácter técnico-administrativo solicitados pelos
desempregados acompanhados

Avaliação gráfica dos resultados alcançados no GIP e no IEFP
Encaminhamentos

Colocações

O nosso universo é constituído pelas 340 pessoas inscritas no GIP e pelos utentes atendidos
no IEFP.
Famílias apoiadas pela EAPN no âmbito do combate à pobreza e exclusão social
O GIP mediou o processo de identificação e apoio por parte da EAPN (European Anti-Poverty Network) a
4 famílias em situação económica de grande precariedade, residentes nas freguesias abrangidas pelo
gabinete. Tratou-se do movimento de solidariedade social “Dê a mão – seja solidário”, constituído por
grupos de apoio, integrados por 10 doadores individuais cada, que se responsabilizaram pelo apoio
financeiro a estas famílias num valor de 250,00 € mensais, durante o período de um ano.

Testemunhos de alguns utentes

«Fui muito bem recebido neste Gabinete (…). Senti-me muito apoiado». “Joaquim” (Serzedelo).
«Este Gabinete é muito importante para quem está desempregado como eu. Não precisei mais de ir ao
Centro de Emprego e perder lá muito tempo para ver as ofertas de trabalho ou para pedir algum papel
importante. Espero que este Gabinete seja para continuar». “Glória” (Gandarela).
«Depois de muitas tentativas finalmente consegui arranjar trabalho naquilo que gosto. Trabalho como
administrativa e foi graças a este Gabinete que me encontro trabalhar e bastante contente com aquilo
que faço. Para mim o GIP foi uma boa e importante ajuda». “Sameiro” (Conde).

