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Trabalhar …



Trabalhar noutro país…

Para ter sucesso é fundamental estar bem informado/preparado.

http://bit.ly/EURES_testimonials

http://bit.ly/EURES_testimonials


O que é?

▪ uma rede de Serviços de Emprego e de outras organizações com

responsabilidades na área do emprego a nível Europeu

▪ coordenada pelo Gabinete Europeu de Coordenação, criado no âmbito

da Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão da

Comissão Europeia

▪ visa facilitar e promover a mobilidade dos trabalhadores a nível

transnacional e transfronteiriço

▪ na União Europeia / Espaço Económico Europeu (e Suíça)

Rede EURES



Rede EURES

Que área de 

intervenção?

32 países

28 Estados-membros UE

Noruega, Islândia, 

Liechtenstein

Suíça



Rede EURES
Que serviços?

Informação

Aconselhamento

Apoio ao Recrutamento

− situação e tendências dos mercados de trabalho

− condições de vida e trabalho

− equivalência/reconhecimento académico e profissional

− programas de mobilidade

− oportunidades de estágio e aprendizagem

− projeto de mobilidade

− encaminhamento para formação em línguas / técnica

− candidatura: CV / carta de apresentação

− preparação candidatura: CV / carta de motivação / entrevista

− feiras de emprego, recrutamentos transnacionais

− apoio a integração no país de destino



Rede EURES

Que canais?

Livre Serviço

• Portal EURES www.eures.europa.eu

• European Online Job Days www.europeanjobdays.eu

• Drop’pin @ EURES www.eures.europa.eu/droppin/

• Eures T - EURES Transfronteiriço G-NP
• Website EURES Portugal - www.iefp.pt/eures

• Portal IEFP – www.iefp.pt/

Serviços Personalizados Conselheiros EURES

http://www.eures.europa.eu/
http://www.europeanjobdays.eu/
http://www.eures.europa.eu/droppin/
http://eures-norteportugal-galicia.org/
http://www.iefp.pt/eures
http://www.iefp.pt/


Portal EURES

http://www.youtube.com/watch?v=5wBTTP4NuEw


Portal EURES

Procura de 

emprego

Condições 

de vidaMudança para outro país

Segurança Social 

e Seguro
Condições de 

trabalho Documento PDF que inclui, de entre outros:
- Caracterização geral do sistema
- Cuidados de saúde / prestações de doença
- Prestações de maternidade / paternidade
- Prestações por desemprego
- Prestações por invalidez
- Pensões e prestações por velhice
- Prestações por acidentes de trabalho e 

doenças profissionais



Portal EURES



europeanjobdays.eu

http://www.europeanjobdays.eu/


Portal EURES
Drop’pin@EURES



EURES Transfronteiriço

❖ há importantes fluxos de 

trabalhadores que vivem 

num país e trabalham noutro

❖ diferentes práticas nacionais 

e sistemas jurídicos 

❖ enfrentar obstáculos à 

mobilidade de carácter 

administrativo, jurídico e 

fiscal



Faculta informação específica ligada à mobilidade fronteiriça de trabalhadores e 

empresários nesta Euro-região:

➢ Facilita o acesso à informação sobre ofertas e pedidos de emprego na área fronteiriça 

Galicia-Norte de Portugal

➢ Informa sobre legislação de dois países em matéria laboral, fiscal, social.

➢ Proporciona elementos informativos sobre condições de vida e de trabalho nos dois 

lados da fronteira

➢ Orienta em matéria de formação e práticas profissionais na região fronteiriça

EURES-T Norte Portugal - Galicia

http://www.eures-norteportugal-galicia.org/


Website EURES Portugal
www.iefp.pt/eures

http://www.iefp.pt/eures


With the support from the 
European Union Programme 

“EaSi 2014-2020”



Objetivo:

Ajudar o cidadão
Europeu a encontar

emprego noutro país…

≥ 6 

months



Objetivo:

… promover a migração circular dos 
trabalhadores e reforçar a construção 

de uma cidadania europeia



Apoios à mobilidade - Candidatos

Critérios: 

• 18-35 anos ou +35 anos 

• nacionalidade e residência legal na U28 + Noruega e Islândia *

• pretendam encontrar emprego, estágio* ou aprendizagem*, num país 

da UE 28 + Noruega e Islândia * diferente do seu país de residência

SE…

• Contrato de trabalho - mínimo de 6 meses

• Em conformidade com a legislação laboral nacional

* YFEJ

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


Apoios Financeiros

Apoios  
Financiamento de despesas com:

• deslocação para comparecer a uma entrevista 

e/ou resultantes da mudança para outro país

• formação em língua 

• reconhecimento de qualificações académicas 

e/ou profissionais

YFEJ: subvenção suplementar para mobilidade de 

jovens com necessidades especiais

REACTIVATE: apoio extra para membros da família 

que também se relocalizem

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


Como funciona ?



YfEJ /Reactivate

Como e quando candidatar

Procura de (e candidatura
a) emprego /estágio / 
aprendizagem *

Portal EURES

Website EURES PT

Eventos / “Dias Europeus”

Conselheiros EURES

Participação

entrevista(s)
Seleção / 
proposta de 
contrato

Formação língua

Reconhecimento 
profissional ou 
académico

Mudança 
para país de 
acolhimento

entrevista
língua / 

reconhecimento
relocalização Candidaturas 

possíveis

• projeto Suécia: só apoia emprego;

* projeto Itália: também oportunidades de estágios e aprendizagem

• Estágios/ aprendizagem  só YFEJ

IMPORTANTE!
Candidatura sempre antes

Da viagem para entrevista, do início de formação língua, da mudança.

Candidatura a qualquer momento
Reconhecimento profissional se necessário para aceder a uma oferta de emprego



www.iefp.pt/eures

http://www.iefp.pt/eures


Como me preparar?

▪ Definir países / regiões

▪ Desenvolver os conhecimentos linguísticos

▪ Ativar a rede de contactos

▪ Verificar a situação do mercado de trabalho nos

países selecionados

▪ Analisar a melhor forma de se candidatar a emprego

nesses países (procedimentos e modelos de CV);

▪ Elaborar o CV na língua de trabalho

▪ Pesquisar Portal do EURES www.eures.europa.eu e

em www.iefp.pt/eures ofertas para a profissão que

pretende desempenhar

▪ Enviar a candidatura seguindo sempre as indicações

constantes na oferta e de forma personalizada

P
ro
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to
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http://www.eures.europa.eu/
http://www.iefp.pt/eures


Aproximação ao modelo utlizado 

país/ sugerido pela empresa

Curto (max. 2 pág.), objetivo, 

claro, relevante, atualizado

Consulta templates 

sites país/empresa

Adaptação em função do 

posto (“job description”)

Palavras chave adequadas à profissão 

/ funções / área a que se candidata

Valorização da experiência, competências e 

qualificações solicitada na oferta

Valorização dos 

pontos fortes para o 

posto em concreto

Competências (sociais e técnicas): contexto em que foram adquiridas (não “copiar exemplos)

Pouca experiência? estágios, voluntariado, associativismo, projetos no curso, organização de eventos 

e/ou evidenciar disciplinas + relevantes do curso

https://www.iefp.pt/documents/10181/304784/PRONTO+PARA+MUDAR+DE+PA%C3%8DS.pdf/9c9d5f3f-538d-4a9c-8500-9ccec6b99483


Portal 
EUROPASS 

Portal vi@s 



https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/

https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/


Portal EURES

ESCPortugal@iefp.pt

mailto:ESCPortugal@iefp.pt


Portal do IEFP



eures@iefp.pt

OBRIGAD@!

Carmen Lopes

mailto:eures@iefp.pt

