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Onde procurar 
Quem me pode ajudar 
 
E as ofertas emprego 
As empresas 
O alojamento 
As viagens 
 
A minha formação 
A língua 



938 Conselheiros Eures  

 

Mais de 1 800 000 ofertas  

 



Rede EURES 

https://www.youtube.com/watch?v=1I_dJdKZCBo 

https://www.youtube.com/watch?v=-B-CF05oo7Y&list=PLW_7qQldJBjD-uCE36Bl25DpvwlJlyxfq&index=93
https://www.youtube.com/watch?v=1I_dJdKZCBo


Rede EURES 

O que é? 

• uma rede de serviços de emprego e de outras organizações 

intervenientes 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) 



Rede EURES 

Que área de  

intervenção? 
 

32 países 

28 Estados-membros UE 

Noruega, Islândia,  

Liechtenstein 

Suíça 



Rede EURES 

 Que serviços? 

 

• Informação 

− 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 

• Aconselhamento 

− projeto de mobilidade 

− encaminhamento para formação em línguas / técnica 

− candidatura: CV / carta de apresentação 

• (Apoio a) Colocação 

− preparação candidatura: CV / carta de motivação / entrevista 

− ajustamento / apresentação a ofertas de emprego 

− feiras de emprego, recrutamentos transnacionais 

− apoio a integração no país de destino 

 

 



Rede EURES 

 Que canais? 

 
 

 

 

 

 

Livre Serviço 

 

• Portal EURES www.eures.europa.eu  
 

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

• Portal IEFP – www.iefp.pt / NETemprego - www.netemprego.gov.pt 

• Página FB EURES Portugal – www.facebook.com/eures.pt  
 

• European Online Job Days www.europeanjobdays.eu  

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

 

Serviços Personalizados Conselheiros EURES 

 

 

http://www.eures.europa.eu/
http://www.iefp.pt/eures
http://www.iefp.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.facebook.com/eures.pt
http://www.europeanjobdays.eu/
http://www.eures.europa.eu/droppin/


Portal EURES 
www.eures.europa.eu  

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


Portal EURES 

https://ec.europa.eu/eures/page/homepage;EURES_PORTAL_SESSIONID=p7LnTm9R5t6YrbTrv2C1Rc0y5L4TQvldTJPGXgpmtPjpqfZl8JxB!335246766?lang=pt
http://www.youtube.com/watch?v=5wBTTP4NuEw


Portal EURES 

A bandeira azul significa que o 
empregador está particularmente 

interessado em recrutar trabalhadores 
de outros países europeus 



Portal EURES 



Portal EURES 



Portal EURES 



Portal EURES 

Procura de 

emprego Condições 

de vida 

Mudança para outro país 

Segurança Social  

e Seguros 
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 



Portal EURES 



Portal EURES 



Website EURES Portugal 
www.iefp.pt/eures  

http://www.iefp.pt/eures


Website EURES Portugal 



EURES Portugal no Facebook 

www.facebook.com/eures.pt 

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


EURES Portugal no Facebook 

EURES  



europeanjobdays.eu   

http://www.europeanjobdays.eu/


Drop’pin @ EURES 

Um portal a nível europeu 

para… 
 

oportunidades de 

aprendizagem e estágio  
 

Reduzir a distância entre 

educação e vida ativa / 

carreira 
 

Facilitar a criação de 

parcerias para desenvolver 

novas oportunidades de 

mobilidade 



Drop’pin: públicos-alvo 

 

 
 

Jovens 
 

➜ Encontrar, partilhar e trocar 

impressões sobre 

oportunidades que podem 

ajudar a melhorar a sua 

empregabilidade 

 

 
 

Organizações 
 

➜ Divulgar oportunidades de 

aprendizagem, estágio e outras 
 

➜ Encontrar parceiros e cooperar 

ao nível das oportunidades 

orientadas para jovens 
 

 



Eventos EURES 

Feiras de emprego / recrutamento 
 

 Dias Europeus do Emprego 

 Engineers Mobility Days 

 Healthcare Mobility Day 

European Online Job Days 

 

Informação e Aconselhamento 

 
Dias dedicados a Países 

Sessões de informação  

 



YFEJ: apoios à mobilidade 

http://ec.europa.eu/avservices/play.cfm?ref=I099336&videolang=PT&devurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cfm


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 

Apoios à mobilidade  

Critérios:  
• 18-35 anos 

• nacionalidade e residência legal 

na U28 + Noruega e Islândia 

• pretendam encontrar emprego, 

estágio* ou programa de 

aprendizagem*, num país da UE 

28 +  Noruega e Islândia 

diferente do seu país de 

residência 

• no caso de estágio* ou programa 

de aprendizagem*, estar 

desempregado 

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 

• subvenção suplementar para 

mobilidade de jovens com 

necessidades especiais  
* Suécia só apoio emprego; Itália apoia emprego e 

também estágio ou programa de aprendizagem 

http://youtu.be/MXz1Ir4HhGo


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  

a qualquer momento:  

YFEJ necessidades especiais 

IMPORTANTE! Candidatura sempre antes! Da viagem 

para entrevista, do início de formação / submissão do 

processo de reconhecimento, da mudança 

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.cliclavoro.gov.it/YourFirstEuresJob (projeto Itália) 
 

www.ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob  

http://ec.europa.eu/avservices/play.cfm?ref=I099336&videolang=PT&devurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cfm
http://www.iefp.pt/eures
mailto:yfej@iefp.pt
http://www.yourfirsteuresjob.se
http://www.cliclavoro.gov.it/YourFirstEuresJob
http://www.ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I073047


Como me preparar? 

 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) 

 Alojamento e viagens 

 Diferenças salariais 

 “Fundo de maneio”  

 Estar preparado para o menos positivo (possível regresso) 
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Ferramentas… 

CV  

Consulta templates 

sites pais/empresa  

“dicas”  
 

Curto (max. 2 pág.) e objetivo 
 

 

Aproximação modelo utilizado 

país/empresa 
 

Análise crítica 
 

Adequação à oferta  
 

Palavras chave adequadas à 

profissão/funções/área a que se 

candidata 
Valorização pontos fortes 
 

Valorização experiência solicitada na 

área oferta 



Ferramentas… 

 Portal Eures (pesquisa por palavra chave – “jobprofiles”, 

saídas profissionais, cursos, competência/posto) 

 Conhecimentos linguísticos (melhoria/aperfeiçoamento) 

 Verificar  situação do mercado de trabalho  

  Informação sobre condições de vida e trabalho do 

país/região de destino, 

 Consulta site do Serviço Publico Emprego do país de destino 

 Registo site SPE país(es) 

 Pesquisa informação sobre empresas 

 Candidaturas espontâneas 

 Contacto conselheiro Eures país 

 Redes sociais  

 



Reconhecimento Qualificações 

www.enic-naric.net  

Ferramentas… 

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


Ferramentas… 
Profissões Regulamentadas 

European Commission 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?lang=en
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?lang=en


Portal Europeu da Juventude 
http://europa.eu/youth/  

http://europa.eu/youth/


Portal Euraxess: Investigadores 

http://ec.europa.eu/euraxess/  

http://ec.europa.eu/euraxess/


Emprego / Estágios em  

Instituições Comunitárias 
EPSO: Serviço Europeu de Selecção de Pessoal http://europa.eu/epso/ 

http://europa.eu/epso/


Antes de 

partir… 
 

Doc. Identificação 

Válido 

 

Comprovativos 

Exp. Profissional / Formação académica  

Informação alojamento / Custos / 

Endereços / Conselheiro Eures 

do país destino  

Cartão Europeu Seguro de 

Doença 

Informar autoridades portuguesas (Finanças, 

Segurança  Social, Consulado/embaixada)   

Recursos financeiros  

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

Conhecimento condições 

contratuais 



Conselheiros EURES 

Serviços Personalizados 



Conselheiros EURES 

 

Em Portugal… 25 
 

• 2 nos Serviços Centrais IEFP 

• 11 a nível regional 
      (3 nas regiões autónomas dos  

      Açores e da Madeira) 

• 12 a nível local  
    (Serviços Locais de Emprego,  

 ACISAT Chaves e UGT Porto) 



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” 
 

• 12 países até ao momento, incluindo Portugal 
 

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

http://bit.ly/EuresChat


INFORME-SE... Prepare-se 

https://www.iefp.pt/documents/10181/304784/PRONTO+PARA+MUDAR+DE+PA%C3%8DS.pdf/9c9d5f3f-538d-4a9c-8500-9ccec6b99483
https://www.iefp.pt/documents/10181/304784/encontrarumempregonaeuropaguiacand.pdf/83d55049-6c5e-46c3-8766-535344ada014


OBRIGAD@! 
 

 

eures@iefp.pt  /  yfej@iefp.pt     

mailto:eures@iefp.pt
mailto:yfej@iefp.pt

