
A funcionar desde Janeiro de 2004, completando por isso agora dois anos de actividade,
a unisafe - Unidade de Inserção na Vida Activa da Câmara Municipal de Ílhavo, surgiu com
o objectivo de constituir um pólo efectivo de informação e acompanhamento profissional,
vocacionado especialmente para os jovens, promovendo a empregabilidade a nível local,
a frequência de estágios e cursos de formação profissional, assim como outras formas de
resolução de dificuldades de inserção e/ou reinserção no mundo do trabalho.
Desde a sua criação, deslocaram-se a este serviço da Câmara Municipal aproximadamente
1000 pessoas, oriundas maioritariamente do Concelho de Ílhavo, procurando apoio, orientação
e acolhimento, numa tentativa de clarificar opções vocacionais e encontrar um novo rumo
de vida.
Neste sentido, a unisafe promove de forma regular o acompanhamento dos seus utentes,
desenvolvendo actividades diversas, assim como efectuando contactos com empresas e
outras instituições com o objectivo de solucionar os problemas de quem a procura.
A unisafe funciona no Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo (Av. General Elmano Rocha
- Alqueidão, 3830-198 Ílhavo), de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h00, podendo ser
contactada através do 234 321 079.
Para assinalar o seu terceiro ano de vida, a unisafe iniciou neste mês de Fevereiro a realização
regular de Sessões Técnicas de Procura de Emprego, nas quais são abordados temas como
a elaboração de um Curriculum Vitae, a resposta a anúncios de emprego, a participação em
entrevistas de emprego, e onde são dadas a conhecer as propostas de emprego que se
encontram disponíveis no momento. Estas sessões decorrem no Fórum Municipal da
Juventude de Ílhavo às terças-feiras (de duas em duas semanas), das 14h30 às 16h30, e
no Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré (Edifício do Centro Cultural) às
sextas-feiras (de duas em duas semanas), das 10h30 às 12h30, sendo abertas a todos os
interessados.

Agradecemos desde já a sua atenção, e apresentamos os nossos melhores cumprimentos.

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
Rosa Tomás Conceição, dra
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