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Caldas da Rainha, 07 de outubro, de 2014 



IR PARA FORA: PORQUÊ? 



MAS… 

reconhecimento do 

diploma 

reconhecimento 

profissional 



EURES 

O que é? 
 uma rede de serviços de emprego e de outras 

organizações com responsabilidades na área do 

emprego a nível europeu 

 coordenada pela Comissão Europeia (DG Emprego, 

Assuntos Sociais & Igualdade de Oportunidades) 

 visa facilitar e promover a mobilidade dos 

trabalhadores a nível transnacional e 

transfronteiriço 

 na União Europeia / Espaço Económico Europeu 

(e Suíça) 



EURES 

Que área de  

intervenção? 
 

32 países 

28 Estados-membros UE 

Noruega, Islândia,  

Liechtenstein 

Suíça 



 Que serviços? 
 

 

 

 

 

 

EURES 

 

 INFORMAÇÃO 

 

 

 R&S / COLOCAÇÃO 

 

 ACONSELHAMENTO 

Livre Serviço 

Serviços 

Personalizados 

Portal EURES 

www.eures.europa.eu   
 

site EURES Portugal 

www.iefp.pt/eures  
 

Portal NETemprego 

www.netemprego.gov.pt  
Conselheiros EURES 

http://www.eures.europa.eu/
http://www.iefp.pt/eures
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/


 

Candidatos 

a emprego 
 

 

Empresas 
 

 

Parceiros 
 

Universidades, Escolas, 

Centros Formação, 

Associações / Ordens 

Profissionais, outras 

Redes Europeias, … 
 

 Para quem? 
 

EURES 



 

Candidatos 

a emprego 
 

 Projeto de mobilidade 

 Apoio na procura e candidatura 

a emprego 

 Segurança social / proteção no 

desemprego e mobilidade 

 Sessões de informação 

 Feiras de emprego / outros 

eventos s/ mobilidade 

 Apoios complementares a 

candidatura / integração 

 Que serviços? Para quem? 
 

 

 

 

 

 

EURES 



Portal EURES 
www.eures.europa.eu  

http://www.eures.europa.eu/
http://youtu.be/5wBTTP4NuEw
http://youtu.be/5wBTTP4NuEw


Portal EURES 

 Serviços para cerca de 4 milhões de visitantes / mês 

 Acesso a perto de 2 milhões de ofertas de emprego 

na Europa 

 Mais de 32.000 empregadores registados 

 Mais de 1 milhão de CVs de candidatos a emprego 



Portal EURES 

https://ec.europa.eu/eures/page/homepage;EURES_PORTAL_SESSIONID=p7LnTm9R5t6YrbTrv2C1Rc0y5L4TQvldTJPGXgpmtPjpqfZl8JxB!335246766?lang=pt


Como funciona: demo vídeo 

Portal EURES 

 

Candidatos 

a emprego 
 

 

Empresas 
 



Portal EURES 



Portal EURES 

 



Portal EURES 



Portal EURES 

Procura de 

emprego Condições 

de vida 

Mudança para outro país 

Segurança Social e Impostos 

Condições de 

trabalho 



Conselheiros EURES 

Serviços Personalizados 



Conselheiros EURES 

 

Em Portugal… 29 
 

• 3 nos Serviços Centrais IEFP 

• 11 a nível regional (2 nas  

    regiões autónomas dos  

    Açores e da Madeira) 

• 15 a nível local  
    (Serviços Locais de Emprego 

     e ACISAT) 



Conselheiros EURES 

O que fazem? 

 Facilitam o acesso à informação sobre as  

    ofertas e pedidos de emprego 

 Informam sobre a legislação existente em  

    matéria social, laboral, fiscal... 

 Orientam sobre condições de vida e trabalho 

 Aconselham sobre as estratégias mais  

    adequadas a seguir para conseguir um emprego 
 

 Negoceiam e organizam processos e ações de 

recrutamento transnacional 

 



Conselheiros no Portal EURES 



Website nacional do EURES 

www.iefp.pt/eures  

http://www.iefp.pt/eures


Bolsa de emprego do IEFP 

www.netemprego.pt   

http://www.netemprego.pt/


Eventos EURES 
Feiras de emprego / recrutamento 

Dias Europeus do Emprego 

 

Engineers Mobility Days 

 

Healthcare Mobility Day 

European Online 

Job Days 



www.europeanjobdays.eu   

http://www.europeanjobdays.eu/
http://www.engineersmobilitydays.eu/


Informação sobre o evento: 
-Expositores (empresas, países, parceiros) 
-Programa 
-Ofertas em divulgação 
-Informação prática p/ participantes 

Inscrição de participantes: 
-Visitantes 
-Expositores  
-Conselheiros EURES  

Componentes “ao vivo” para  
eventos “online”: 
-Canais de “live streaming” 
-“Live chat“ (um para um) 

Plataforma 
EOJD Ajustamento: 

-Ajustamento de perfis de 
candidatos c/ necessidades  
de recrutamento 
-Candidaturas pré-evento 

Marcação de entrevistas: 
-Classificação e pré-seleção de candidatos 
-Convites para entrevistas 
-Marcação de entrevistas com base nas agendas 
dos candidatos e empregadores 

www.europeanjobdays.eu 
principais serviços  

http://www.europeanjobdays.eu/


Mais informação 
www.iefp.pt/eures 

www.europeanjobdays.eu  
ou Calendário de Eventos  

no Portal do IEFP / no Portal EURES 

Dias dedicados a Países 

 

Sessões de informação  

EURES: o teu emprego na Europa 

Eventos EURES 
Informação e Aconselhamento 

http://www.iefp.pt/eures
http://www.iefp.pt/eures
http://www.europeanjobdays.eu/


Ação Preparatória 

O teu 1º emprego EURES 

apoios à 

mobilidade  

http://youtu.be/MXz1Ir4HhGo


YFEJ: apoios disponíveis 

Candidatos  
18-30 anos, nacionalidade & residência legal 

num país da UE que pretendam encontrar um 
emprego, um estágio ou uma formação profissional 
qualificante num país da UE diferente do seu país 
de residência. 

 apoio financeiro para: 

  viagem ao estrangeiro com vista a uma entrevista 
ou para formação (por exemplo, cursos de línguas), 
reconhecimento de habilitações/qualificações e 
despesas de mudança de país. 

 Estes apoios estão sujeitos a "plafonds" máximos 
de elegibilidade. 



YFEJ: como candidatar-se 

Candidatos  

 Consultar “website” dos projetos  

 http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob     

 Ler atentamente condições de candidatura 

 Submeter formulários preenchidos (e-mail) e anexar 
documentação solicitada ANTES: 

 da data da entrevista 

 da data de início do contrato de trabalho 

 

 

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob


Testemunhos 



Testemunhos 



Testemunhos 

+ testemunhos e dicas: 

www.eures.europa.eu » Em foco… 

www.youtube.com » EURES ou The European Job Mobility Network… 

www.facebook.com/EURESjobs  

 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=pt&acro=news&catId=20&parentId=0&function=focusOn&focusOnId=10609&archive=N&limit=12&fromHome=N
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=pt&acro=news&catId=20&parentId=0&function=focusOn&focusOnId=10596&archive=Y&limit=12&fromHome=N
http://www.eures.europa.eu/
http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/EURESjobs


+ testemunhos e dicas: 

www.eures.europa.eu » Em foco… 

www.youtube.com » EURES ou The European Job Mobility Network… 

www.facebook.com/EURESjobs  

 

Testemunhos 

http://www.eures.europa.eu/
http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/EURESjobs


Mobilidade transnacional 
Erros a evitar... 

 sair sem um projeto 

 não preparado psicológica e financeiramente 

 não preparado para adaptação a uma nova cultura 

 negligenciar os aspetos familiares 

 não ter efetuado as diligências necessárias 

 não preparado para o regresso 



CUIDADOS A TER 

 

Antes de partir, certifique-se 

 Documento de identificação e/ou viagem válido e atualizado 

(BI ou cartão do cidadão e/ou passaporte) 

 Documento de seguro de doença válido (na UE/EEE e Suíça, 

o Cartão Europeu de Seguro de Doença) 

 Documento portátil A1 no caso de destacamento 

 Seguro de viagem 

 Informação sobre acesso a cuidados de saúde (sobretudo no 

caso de país terceiro) 

 Documentos comprovativos de experiência profissional e 

formação académica, títulos de aptidão profissional, 

referências / cartas de recomendação 



CUIDADOS A TER 

 

Antes de partir, certifique-se (cont.) 

 Cópias de documentos importantes (seguros, passaporte, 

contrato trabalho, certidões nascimento, cartões bancários,…) 

 Recursos financeiros para permanecer no país (custos de 

alimentação, alojamento, transportes, despesas de saúde) 

 Referências da sua atual conta bancária para efetuar 

transferências bancárias no estrangeiro 

 Informação sobre alternativas de alojamento, custos, 

endereços 

 informação sobre escolas e sistema de ensino no país de 

acolhimento, se viaja com crianças ou jovens em idade 

escolar 



CUIDADOS A TER 
 

Se já tem uma proposta de emprego, certifique-se 

 Cópia do contrato de trabalho ou documento c/ condições 

oferecidas por empregador 

 Informação sobre montante do salário, local e data de 

pagamento, sobre descontos para Segurança Social e 

impostos a deduzir regularmente 

 Informação sobre condições de alojamento, se são 

suportadas por empregador ou renda deduzida no salário 

 



NÃO ESQUEÇA! 

 Informar autoridades portuguesas (em particular serviços de 

Finanças) de que vai viver para fora de Portugal 

 Nomear um representante legal (na sua ausência), se mantém 

obrigações em Portugal 

 Comunicar alteração de morada / endereço postal a todas as 

instituições ou entidades com que mantém contatos regulares 

 Marcar antecipadamente Consulta do Viajante e informar-se 

sobre cuidados especiais de saúde a ter, incluindo a tomar antes 

da partida 

 Verificar se carta de condução é válida no país de acolhimento 

 



INFORME-SE... Prepare-se 



OBRIGAD@! 
 

www.eures.europa.eu  
 

www.iefp.pt/eures  
 

eures@iefp.pt    

http://www.eures.europa.eu
http://www.iefp.pt/eures
mailto:eures@iefp.pt

