Comunicado (CD/001/2013)
Lisboa, 2 de maio 2013

APG lança “Projeto Ocupação” para desempregados
Em março de 2013 a taxa de desemprego em Portugal alcançava os 17,5%, a terceira maior
dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
(OCDE) para os quais existem dados disponíveis.
Portugal mantém-se assim com a terceira maior taxa de desemprego dentro da zona euro,
atrás apenas da Grécia e Espanha.
Assim, face à atual conjuntura do mercado de trabalho, em que o número de
desempregados e jovens à procura do primeiro emprego tem aumentado substancialmente
e que está a afetar, muito em particular, os profissionais de Recursos Humanos, a APG –
Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, acaba de lançar a iniciativa “Projeto
Ocupação” a qual pretende ter uma dimensão nacional e, como missão, congregar todos os
profissionais de Recursos Humanos, independentemente de serem ou não sócios da APG,
que se encontram numa situação de desemprego.
Este projeto procura proporciconar aos desempregados uma ocupação socialmente útil,
enquanto não lhes surgirem alternativas de trabalho, mantendo-os em contato com outros
trabalhadores e outras atividades, evitando o seu isolamento e a tendência para a
desmotivação. Visa ainda melhorar a empregabilidade dos desempregados ocupados,
favorecendo a criação de hábitos de trabalho e de um melhor conhecimento do mundo
laboral no caso dos desempregados jovens.
Assim, a APG vai promover em Lisboa a sua primeira reunião sobre o projeto estando ainda
previstas mais iniciativas para o restante território nacional.
Sobre a APG
A APG - Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas é uma associação profissional de direito
privado, de carácter cultural e científico, sem fins lucrativos, reconhecida pelo governo português
como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública.
É uma associação de âmbito nacional que congrega pessoas e organizações que se dedicam à gestão
do capital humano ou exercem funções especializadas nesta área, tanto do setor público como do
privado, num total de cerca de 1.500 sócios.
A sua missão é a de desenvolver atividades que visem a formação e representação dos seus
associados, a valorização da função “Gestão das Pessoas” nas organizações e a contribuição para a
definição das políticas públicas nomeadamente em matérias como a educação, formação, emprego e
relações laborais.
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