
 

 

O que desenvolve o GIP Aljezur? 

 Informação profissional para jovens e 

adultos desempregados; 

 Apoio na procura activa de emprego; 

 Acompanhamento personalizado dos 

desempregados em fase de inserção ou 

reinserção profissional; 

  Divulgação de ofertas de emprego e 

actividades de colocação; 

  Encaminhamento para ofertas de 

qualificação; 

  Divulgação e encaminhamento para 

medidas de apoio ao emprego, qualificação 

e empreendedorismo; 

  Divulgação de programas comunitários que 

promovam a mobilidade no emprego e na 

formação profissional no espaço europeu; 

  Motivação e apoio à participação em 

ocupações temporárias ou actividades em 

regime de voluntariado, que facilitem a 

inserção no mercado de trabalho; 

 Controlo de apresentação periódica dos 

beneficiários das prestações de 

desemprego.  

 

 

 

 

 

 

Onde é o GIP de Aljezur? 

O GIP - Gabinete de Inserção Profissional funciona nas 

antigas instalações da Escola C+S de Aljezur.                  

Rua Francisco Sá Carneiro    8670-113 Aljezur 

 

Como contactar o GIP de Aljezur? 

Telefone: 282 990 013 

E-mail: gip@cm-aljezur.pt 

 

Atendimento 

2.ª Feira a 5.ª Feira: das 9:00h às 13:00h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porquê um GIP? 
 

Permanentemente atentos à realidade em 

que nos inserimos, tentamos de um modo 

proactivo agir de modo a contrariar ou 

minimizar os impactos negativos de uma 

economia cada vez mais globalizada. 

Conscientes da actual  realidade social muito 

impulsionada pelo aumento da taxa de 

desemprego na Região Algarve, mas também 

no concelho de Aljezur, a Câmara Municipal 

decidiu tempestivamente apresentar uma 

candidatura para a instalação de um GIP - 

Gabinete de Inserção Profissional em Aljezur, 

com o objectivo claro de agir próximo das 

pessoas, e aí tentar encontrar respostas para os 

seus problemas. 

 

Queremos sensibilizar as entidades 

empregadoras do concelho para a defesa dos 

postos de trabalho e conjuntamente com os 

diversos parceiros sociais, delinearmos 

estratégias com vista à inserção profissional 

da população activa em situação de 

desemprego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) de 

Aljezur, iniciou a sua actividade no passado 

dia 2 de Novembro de 2009, resultando de 

uma parceria activa entre o Município de 

Aljezur e o Centro de Emprego de Lagos. 

 

 

Qual o principal objectivo? 

 

Apoiar jovens e adultos desempregados na 

definição ou desenvolvimento do seu 

percurso de inserção ou reinserção no 

mercado de trabalho. 

 

 

A quem se destina? 

 Candidatos à Procura de Emprego: 

o Jovens à Procura de Primeiro Emprego; 

o Candidatos desempregados à procura de 
novo Emprego; 

o Candidatos Empregados à procura de 
outro Emprego.  

 Candidatos a Formação Profissional 

 Entidades Empregadoras. 

 

 

 

 

E para as entidades Empregadoras? 

Se necessita de recrutar 

funcionários/colaboradores, o GIP de Aljezur 

poderá tentar ajudá-lo a encontrar 

candidatos com o perfil e experiência mais 

adequados às vossas necessidades. 

 

Ao contactar o GIP Aljezur, poderá obter 

localmente o apoio que necessita, quer 

através da divulgação dessa oferta de 

trabalho junto do Centro de Emprego de 

Lagos, quer através da base de dados de 

desempregados inscritos no gabinete. 

 

Entre em contacto connosco e conheça as 

vantagens de trabalhar com o GIP Aljezur e 

as diversas medidas de incentivo ao 

emprego disponíveis. 

 

O nosso compromisso… 

 

Não pouparemos os nossos esforços para 

reduzir os seus…. 
 

 

 


