
Trabalhar  na EUROPA:  
por onde começar? 

AGE - CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA  
5 de dezembro 2013 
 



Mais competências 

profissionais e 

pessoais 

Trabalhar noutro país europeu 
motivações 



Reconhecimento 

do diploma e 

qualificações? 

Trabalhar noutro país europeu 
mas... 



Projeto de Mobilidade 

Proceda a uma auto-avaliação crítica e objetiva! 

Em primeiro lugar deve definir o que quer fazer, o que pode 

fazer, quais as suas capacidades, quais os seus pontos 

fortes e quais os seus pontos fracos 



Projeto de Mobilidade 



Projeto de Mobilidade 

Aposte na sua formação complementar! 

Invista em si. Faça cursos que desenvolvam as suas 

competências. Algumas áreas (línguas e informática) são 

essenciais em qualquer trabalho. Adquira conhecimentos 

que o tornem mais competitivo como candidato! 



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 



Como fazemos? 
 
 

INFORMAÇÃO 
 

R&COLOCAÇÃO 
 

ACONSELHAMENTO 

Livre Serviço 
Serviços Personalizados 

Conselheiros EURES   

Centros de Emprego 

Serviços a candidatos a emprego e empregadores 

EURES 

Portal EURES 
www.eures.europa.eu   

 

site EURES 

Portugal 

www.iefp.pt/eures  

 
Portal NETemprego 
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 



 

Empresas 
 

 Divulgação de necessidades de 

recrutamento transnacional 

 Aconselhamento na elaboração 

dos perfis (descritivos funcionais e 

condições oferecidas) 

 Pré-seleção de candidaturas 

 Aspetos a ter em conta nos 

pacotes de integração 

 Organização de ações de 

recrutamento e feiras de emprego 

 Apoios complementares a seleção 

/ recrutamento 

 Que serviços? Para quem? 
 

 

 

 

 

 

EURES 



 Sessões de informação s/ EURES 

e mobilidade 

 Participação e/ou colaboração na 

organização de eventos (centrados 

no emprego / mobilidade) 

 Partilha de informação s/ MTs e 

competências + requeridas na 

Europa 

 Que serviços? Para quem? 

 

 

EURES 

 

Parceiros 
 

Universidades, Escolas, 

Centros Formação, 

Associações / Ordens 

Profissionais, outras 

Redes Europeias, … 
 



Portal EURES 

www.eures.europa.eu 



O Portal Europeu da Mobilidade Profissional 



Portal EURES 





Procura de 
emprego Condições de 

vida 

Mudança para outro país 

Segurança Social e Impostos 

Condições de 
trabalho 

Portal EURES 
Viver & Trabalhar 



Portal EURES 
Procura de 
emprego Condições de 

vida 

Mudança para outro país 

Segurança Social e Impostos 

Condições de 
trabalho 



Portal EURES 



Portal EURES 

 

 

 



Portal EURES 



Portal EURES 



Portal EURES 



Portal EURES 



Portal EURES 



 Conhecimentos linguísticos 

 Afinidades culturais 

 Distância / acessibilidade a Portugal 

 Presença de familiares e/ou amigos, ou 

comunidades portuguesas relevantes 
 

Consulte toda a informação disponível sobre condições de 

vida e trabalho e situação e tendências no mercado de 

trabalho desses países, em particular na área profissional em 

que vai trabalhar. 
 

Na escolha dos países onde vai procurar, 

tenha em atenção: 

Portal EURES 



 

Portal EURES 



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 EURES 

 

Em Portugal… 28 
 

• 2 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) 



Site nacional do EURES 

www.iefp.pt/eures 



Site nacional do EURES 



Site nacional do EURES 



www.netemprego.pt 



Eventos EURES 

www.iefp.pt/eures 
ou Calendário de Eventos  

no Portal do IEFP / no Portal EURES 

Dias Europeus do Emprego 

 

Engineers Mobility Days 

 

European Online Job Days 

Dias dos Países 
 

Sessões de informação  

“EURES: o teu emprego na Europa” 

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


• Consultar no NETemprego (www.netemprego.gov.pt) as ofertas de 

emprego fora de Portugal ou dirigir-se a um Centro de Emprego do IEFP 

• Na UE/EEE, consultar Portal EURES www.eures.europa.eu, que divulga 

oportunidades de emprego para 32 países europeus 

• Recorrer a um dos Conselheiros EURES em Portugal (contactos em 

www.iefp.pt/eures) para aconselhamento na otimização das suas 

pesquisas e candidaturas a emprego a nível europeu 

• Participar em apresentações de empresas, eventos de recrutamento 

(Dias Europeus do Emprego), “workshops” e feiras de emprego  

europeu e internacional realizadas em Portugal 

• Consultar regularmente o website do EURES Portugal 

(www.iefp.pt/eures) para informação sobre eventos e ações / projetos 

de recrutamento nos países da sua preferência / área profissional   

 

 

 

Deve: 

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


Reconhecimento - PNRQ 

http://www.iefp.pt/formacao/Paginas/Home.aspx  

  

http://www.iefp.pt/formacao/Paginas/Home.aspx


Reconhecimento - Europa 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.home 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.home


Segurança Social – Europa 

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=pt  

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=pt


Segurança Social – ISS, IP 

http://www2.seg-social.pt/left.asp?03.11.01 

 

http://www2.seg-social.pt/left.asp?03.11.01
http://www2.seg-social.pt/left.asp?03.11.01
http://www2.seg-social.pt/left.asp?03.11.01


Fiscalidade/Impostos – AT 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/ 

  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/


EURES  
Procura de emprego 

http://bookshop.europa.eu/pt/-entraremos-em-contacto-consigo-...--pbKE7809628/  

http://bookshop.europa.eu/pt/-entraremos-em-contacto-consigo-...--pbKE7809628/
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A rede EURES faculta-lhe os instrumentos necessários 

para preparar o seu projeto de mobilidade transnacional… 

… pode ser uma fonte de enriquecimento 

pessoal e profissional 

Trabalhar noutro país europeu 



Mobilidade transnacional 
Erros a evitar... 

• sair sem um projeto 

• não preparado psicologicamente e financeiramente 

• não disponível para adaptação a uma nova cultura 

• negligenciar os aspetos familiares 

• não preparado para o regresso 



Trabalhar  na EUROPA:  
por onde começar? 

Questões 



 
Obrigada! 
 
 www.eures.europa.eu 

www.iefp.pt/eures  
 
natalia.toregao@iefp.pt 
Telefone nº:  289 890100 
eures@iefp.pt 
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