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Quem somos? 
 

A criação dos Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) integra-se 

no conjunto das medidas activas de emprego que, em 

complementaridade aos instrumentos de protecção social, 

procuram melhorar os níveis de empregabilidade e estimular a 

reinserção no mercado de trabalho dos trabalhadores que se 

encontram em situação de desemprego. 

Os Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) têm por objectivo 

apoiar jovens e adultos desempregados na definição ou 

desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no 

mercado de trabalho, em estreita cooperação com os Centros de 

Emprego do IEFP, I.P. e diferentes entidades.  

Neste sentido, com esta parceria, a AHETA propõe-se aproveitar 

as sinergias que tem com o tecido empresarial do principal sector 

da actividade económica da região e, através da actividade do GIP 

de captação e divulgação de ofertas de emprego, promover 

medidas de promoção e apoio à contratação de emprego, assim 

como identificar as necessidades de formação junto das entidades 

empregadoras, reforçando a ligação entre este sector e o IEFP.  

Com este novo modelo, dá-se uma aproximação da oferta 

geográfica do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., 

já de si muito disseminada pelo território nacional, às 

necessidades locais, como forma de assegurar uma acção mais 

incisiva, localizada e personalizada em prol do emprego. 

Actividades do GIP: 

Entidades Empregadoras: 

• Informação e apoio nas elaborações de candidaturas a medidas de apoio ao 

emprego, designadamente estágios profissionais. 

• Divulgação de ofertas de emprego 

• Encaminhamento de desempregados para ofertas de emprego 

• Identificação de necessidades de formação 

• Apoio na organização de resposta formativas. 

Cidadãos : 

• Sessões de informação, dirigidas a jovens à procura do primeiro emprego e 

desempregados, sobre as medidas de qualificação profissional, apoio ao 

emprego e ao empreendedorismo. 

• Sessões de informação, dirigidas a desempregados, sobre as ofertas 

formativas disponibilizadas na região por operadores públicos e privados 

• Sessões de Formação sobre Técnicas de procura de Emprego,  

• Auxilio na elaboração de Currículos, cartas de Apresentação e situações de 

Entrevista. 

• Atendimento individualizado e apoio à procura activa de emprego por parte 

de jovens à procura de primeiro emprego e desempregados, bem como 

motivação e apoio à participação  em ocupações temporárias ou actividades 

em regime de voluntariado que facilitem a inserção no mercado  de trabalho. 

• Esclarecimento sobre apoios e medidas de emprego incluindo estágios 

profissionais,  


