
 

    

 

Nasceu um novo Projecto no Parque das Nações que surge na sequência de um projecto inovador a nível nacional, que 

pretende apoiar desempregados, e que conta com o apoio do Instituto Padre António Vieira e a Fundação Montepio. 

Este projecto designa-se GEPE-Grupo de Entreajuda para a Procura de Emprego. 

O QUE É? 

O GEPE (www.gepe.pt) é um projecto do Centro de Inovação Social do Instituto P. António Vieira (IPAV) –

www.ipav.pt – que é uma associação sem fins lucrativos que ao olhar esta realidade, desenvolveu o conceito do GEPE 

para dar resposta a esta necessidade urgente de encontrar novas formas de olhar a realidade do desemprego em 

Portugal, com o apoio da Fundação Montepio e de Instituições anfitriãs que se identifiquem com o projecto e o 

queiram desenvolver no seu âmbito, entre as quais se podem encontrar Associações, Municípios, IPSS, Centros Juvenis 

e Universitários, Paróquias, Empresas, entre outras, sendo que no caso em particular  do Parque das Nações, este 

projecto foi acolhido pela Paróquia do Parque das Nações. 

PORQUÊ? 

Porque o desemprego constitui, e constituirá nos próximos anos, um dos principais problemas sociais em Portugal. 

Estado e sociedade civil têm de unir esforços para atalhar os efeitos nefastos deste flagelo, procurando soluções 

inovadoras, de baixo custo e complementares às ofertas sociais existentes, e foi isso que nos motivou a criar um Grupo 

GEPE- Parque das Nações.  

COMO FUNCIONA? 

É um grupo de pessoas desempregadas, que se reúnem semanalmente e cujo objectivo é a procura activa de emprego, 

na qual todos os membros do grupo colaboram e se entre-ajudam. 

OBJECTIVO? 

Estimular no Parque das Nações, a canalização de recursos de responsabilidade social das organizações e de 

voluntariado corporativo de instituições que podem dar um contributo positivo para a reinteg ração laboral dos 

desempregados. 

O QUE PODE FAZER? 

Através da divulgação de recrutamentos, isto é, sempre que existir a necessidade de recrutar um novo colaborador 

canalize o seu pedido directamente para o email (gepeparquedasnacoes@gmail.com). Poderá ainda colaborar com  

formação profissional para o desenvolvimento de novas competências. É muito simples e será certamente gratificante. 

 

Certos de que com a colaboração do parque empresarial desta zona, faremos a diferença e seremos exemplo para 

diversas comunidades quer nacionais quer internacionais. 

Junte-se a Nós. 

GEPE PARQUE DAS NAÇÕES 
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