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EURES 

Que área de  

intervenção? 
 

32 países 

28 Estados-membros UE 

Noruega, Islândia,  

Liechtenstein 

Suíça 



Candidatos a emprego 

Empresas 

 Para quem? 
 

EURES 

 Que serviços? 
 

 

 

 

 

 

 Que canais? 
 

 

 

 

 

 

• Portal EURES - www.eures.europa.eu   

• Site EURES Portugal - www.iefp.pt/eures  

• EURES Portugal no Facebook – www.facebook.com/eures.pt   

• Portal NETemprego - www.netemprego.gov.pt 

 Informação 

 R&S / Colocação 

 Aconselhamento 

• Conselheiros EURES 

Livre Serviço 

Serviços Personalizados 
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Portal EURES 

https://ec.europa.eu/eures/page/homepage;EURES_PORTAL_SESSIONID=p7LnTm9R5t6YrbTrv2C1Rc0y5L4TQvldTJPGXgpmtPjpqfZl8JxB!335246766?lang=pt
http://youtu.be/5wBTTP4NuEw


Portal EURES 



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 



Portal EURES 



Website EURES Portugal 

www.iefp.pt/eures  

http://www.iefp.pt/eures


Website EURES Portugal 



Website EURES Portugal 
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Website EURES Portugal 

Portal do IEFP 



Portal do IEFP 



Portal do IEFP 



EURES Portugal no Facebook 

www.facebook.com/eures.pt 

http://www.facebook.com/eures.pt


EURES Portugal no Facebook 



www.netemprego.gov.pt  

http://www.netemprego.gov.pt/


www.europeanjobdays.eu   

http://www.europeanjobdays.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 

Plataforma European Online Job Days 
 

principais serviços  



Conselheiros EURES 

Serviços Personalizados 



Conselheiros EURES 

 

Em Portugal… 22 
 

• 3 nos Serviços Centrais IEFP 

• 7 a nível regional (2 nas  

    regiões autónomas dos  

    Açores e da Madeira) 

• 12 a nível local  
    (Serviços Locais de Emprego 

     e ACISAT) 



Conselheiros no Portal EURES 



Conselheiros no Portal EURES 

EURES no Live Chat 
 

• às 6ªs feiras de manhã / início da tarde 

• chat, mas também contacto áudio e vídeo possíveis 

• informação “incoming” / “outgoing” 
 

• 10 países até ao momento, Portugal vai aderir até maio 
 

Mais informação: http://bit.ly/EuresChat   

http://bit.ly/EuresChat


Projeto de Mobilidade 

Perfil de Mobilidade 

 Conhecimentos linguísticos 

 Domínio de novas tecnologias 

 Apetência para a mobilidade (preparado psicologicamente) 

 Preparado para adaptação a uma nova cultura 

 Aspetos familiares 

 Orientação p/ países 

 Reconhecimento profissional (Profissões Regulamentadas - PNRQ) 

 Aojamento e viagens 

 Diferenças salariais 

 “Fundo de maneio” 

 Estar preparado para o menos positivo (possível regresso) 

 Como começar? 
 



APOIOS À MOBILIDADE 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=pt


YfEJ: O teu 1º emprego EURES 

Objetivo  
• Apoiar jovens europeus a encontrar emprego, estágio ou 

oportunidade de aprendizagem noutro país da UE + Noruega e 
Islândia, minimizando algumas barreiras à mobilidade 

 

 



YfEJ: O teu 1º emprego EURES 

Como e quando candidatar-se (Candidat@) 

Procura de (e 
candidatura a) 
emprego: 

Portal EURES 

Website EURES PT 

Eventos “online” 

Conselheiros EURES 

Participação 

entrevista(s) 

Seleção / 
proposta de 
contrato 

Formação língua 

Reconhecimento 
profissional 

Mudança para 
país de 
acolhimento 

1ª YFEJ 

entrevista 

2ª / 3ª  

YFEJ língua / 

reconhecimento 

4ª YFEJ 

mudança  

5ª / a qualquer momento:  

YFEJ necessidades especiais 

IMPORTANTE! Início de formação / 

submissão processo só após 

aprovação de candidatura  

Candidaturas 

possíveis 



YfEJ: O teu 1º emprego EURES 

Mais informação: 
 

www.iefp.pt/eures > 1º emprego EURES 
 

E-mail: yfej@iefp.pt 
 

www.yourfirsteuresjob.se (projeto Suécia) 
 

www.ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob  

http://europa.eu/!wR99Qu
http://www.iefp.pt/eures
mailto:yfej@iefp.pt
http://www.yourfirsteuresjob.se
http://www.ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I073047


Ferramentas… 

Aproximação ao modelo 

utlizado país/empresa 

Curto, claro e objetivo 

(máximo 2 páginas) 

Consulta templates 

sites país/empresa 

Adequação à oferta 

Palavras chave adequadas à 

profissão / funções / área a 

que se candidata 

Valorização da experiência 

solicitada na área da oferta 

Valorização dos pontos fortes 



http://europass.cedefop.europa.eu  

 

Portal EUROPASS 
Ferramentas… 

http://europass.cedefop.europa.eu/


Portal EUROPASS 



Reconhecimento Qualificações 

www.enic-naric.net  

Ferramentas… 

http://www.enic-naric.net/
http://www.enic-naric.net/
http://www.enic-naric.net/


Antes de partir… 

 Documento de Identificação Válido 

 Cartão Europeu Seguro de Doença 

 Conhecimento condições contratuais 

 Recursos financeiros 

 Comprovativos de Experiência Profissional / Formação académica 

 Informação alojamento / Custos / Endereços / Conselheiro Eures 

do país destino 

 Exportação direitos Seg. Social (desemprego, abono família …) 

 Informar autoridades portuguesas (Finanças, Segurança Social) 



INFORME-SE... Prepare-se 



OBRIGAD@! 
 

www.eures.europa.eu  
 

www.iefp.pt/eures  

www.facebook.com/eures.pt  
 

eures@iefp.pt    

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