
Encontrar um emprego na 

Europa

19 de abril de 2021



• EURES – Serviço de Emprego Europeu, o que é?

• Como funciona? Que serviços?

• Apoios à mobilidade

• EURES Transfronteiriço Andaluzia-Algarve



EURES – Rede Europeia de Emprego

Em que 
consiste? 

Rede europeia de serviços de emprego e 
de outras organizações com 
responsabilidades na área do emprego, 
que visa  facilitar a mobilidade dos 
trabalhadores no Espaço Económico 
Europeu (os 27 Estados-Membros da 
União Europeia, a Noruega, o 
Liechtenstein, a Islândia) e na Suíça.



EURES

31 países

27 EM UE

Noruega, Islândia, 

Liechtenstein

Suíça



EURES
Para quem?

Candidatos a emprego

Empregadores

Que serviços?

R&S / Colocação

Informação

Aconselhamento

Serviços Personalizados Conselheiros EURES

Serviços Online

eures.europa.eu

europeanjobdays.eu

iefp.pt/eures

http://www.eures.europa.eu/
http://www.europeanjobdays.eu/
http://www.droppin.eu/


Serviços EURES

Portal EURES

Bolsa de emprego com:

● ofertas de emprego, permitindo a 
pesquisa e candidatura às ofertas 

● CVs, permitindo a divulgação do 
perfil profissional e o eventual 
contacto e recrutamento pelos 
empregadores

Serviços 
Personalizados

Informações por país sobre:

● condições de vida e de trabalho       
● situação e tendências dos mercados 
de trabalho nacionais e regionais
● oportunidades de aprendizagem 
● liberdade de circulação de 
trabalhadores: regras aplicáveis

Conselheiros EURES: prestam 
informação, aconselhamento e 
apoio à colocação em países do 
Espaço Económico Europeu (EEE), 
Suíça e Reino Unido

eures.europa.eu

europeanjobdays.eu

iefp.pt/eures

On-Line

todos os serviços da EURES são GRATUITOS

http://www.eures.europa.eu/
http://www.europeanjobdays.eu/
http://www.droppin.eu/


Em Portugal, temos uma rede de mais de 30 conselheiros,
espalhados pelas várias regiões do país, que podem ajudá-l@ a
delinear o seu projeto de mobilidade, e dispomos também de
canais de contacto alternativos que podem utilizar:

 por e-mail: eures@iefp.pt , através da qual nos pode colocar as suas 
questões e pedir o agendamento de um atendimento personalizado

 um serviço de Chat às 6ªs, disponível no Portal do EURES e no do 
IEFP\EURES (o EURES Portugal atende entre as 10:30 e o 12:30, hora 
de Portugal Continental – mas há outros 13 países participantes)

 através das nossas páginas no Facebook e no LinkedIn

(www.facebook.com/eures.pt) 

(www.linkedin.com/company/euresportugal).

Projeto de Mobilidade

mailto:eures@iefp.pt
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Feures.pt&data=02%7C01%7Ceures%40iefp.pt%7C34decb19365447504fef08d865fd9824%7Cf23ec5e06e964a52bf04db829769f65f%7C0%7C0%7C637371487150004064&sdata=f2Xyrq5SJseLDQR2SANxftahsFl9gf2m2EttGWpwrec%3D&reserved=0
http://www.linkedin.com/company/euresportugal


Como me preparar?

▪ Definir países / regiões;

▪ Desenvolver conhecimentos linguísticos;

▪ Ativar eventual 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 no Portal do EURES www.eures.europa.eu e em

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

desempenhar; e participar em eventos de recrutamento

https://www.europeanjobdays.eu

▪ Enviar a candidatura seguindo sempre as indicações

constantes na oferta e de forma personalizada.
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http://www.eures.europa.eu/
http://www.iefp.pt/eures
https://www.europeanjobdays.eu/


www.eures.europa.eu







Oportunidades de estágios / 

aprendizagem

➢ Pode encontrar informação sobre oportunidades de
estágios e de aprendizagem através da
secção Condições de Vida e de Trabalho no portal
EURES.

➢ Diversos países oferecem oportunidades de estágios e
de aprendizagem através do serviço Encontrar
Emprego da EURES.

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=pt&catId=490&parentId=0&lang=
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/search?page=1&resultsPerPage=10&orderBy=BEST_MATCH&positionOfferingCodes=apprenticeship,internship


europeanjobdays.eu

http://www.europeanjobdays.eu/


Website EURES Portugal
www.iefp.pt/eures

http://www.iefp.pt/eures


EURES Portugal iefp.pt/eures

http://www.europeanjobdays.eu/


Targeted Mobility Scheme - Your first EURES job 
(TMS/YfEj)

Programa de apoio à mobilidade destinado a ajudar: 

• cidadãos europeus a encontrar um emprego, estágio ou aprendizagem 
noutro país da União Europeia, Noruega e Islândia 

• empresas dispostas a recrutar trabalhadores móveis europeus e a 
proporcionar-lhes um programa de integração

O EURES Portugal é parceiro nos projetos liderados: 

• pelo EURES Suécia, que apenas prevê apoios na vertente emprego

• pelo EURES Itália, que apoia emprego, estágios e aprendizagem

Apoios à mobilidade



Apoios Financeiros

● entrevista

● mudança de país / relocalização

● formação em língua

● reconhecimento qualificações/profissional

● relocalização de membros da família

● apoio suplementar

Informações e candidaturas

● www.iefp.pt/eures TMS/YfEj

● e-mail: yfej@iefp.pt

Destinatários

● idade 18+ anos

● nacional e residente em país UE + Noruega e Islândia

Targeted Mobility Scheme - Your first EURES job  (TMS-YfEj)

IMPORTANTE! 

Candidatura sempre antes!

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

Candidatura a qualquer momento!

http://www.iefp.pt/eures
mailto:yfej@iefp.pt


reopen.europa.eu



EURES Rede Europeia de Emprego

Como aceder aos serviços

Portal EURES: portal europeu da mobilidade profissional 

www.eures.europa.eu

EURES no portal do IEFP

www.iefp.pt/eures

Plataforma europeanjobdays: mais de 30 eventos de 
informação e recrutamento “online” por ano 

www.europeanjobdays.eu

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


Trabalhar noutro país…

Para ter sucesso é fundamental estar bem informado/preparado.



E trabalhar no 

estrangeiro e 

continuar a residir 

no Algarve?



• Trabalhador transfronteiriço é aquele cujo local 

de trabalho se situa no país vizinho, para o qual 

atravessa diariamente a fronteira e regressa ao 

país de residência no final do dia de trabalho.

•

Nós não estamos a falar sobre teletrabalho
(isso é um outro mundo) estamos a falar de trabalhar
como transfronteiriço.



Para a sua procura do emprego na 

região vizinha ou para responder às 

suas dúvidas se já trabalha lá existe o  

EURES Transfronteiriço Andaluzia-

Algarve



O que a EURES-T AA pode fazer por 

mim?

• EUREST AA oferece os mesmos serviços que a rede EURES, mas é especializada nas

peculiares circunstâncias de trabalho que afetam as pessoas que vivem e trabalham entre dois

países.

• Nosso objetivo é transformar o espaço fronteiriço em um mercado de trabalho unico e, assim, 

ampliar as oportunidades de emprego para seus residentes



Como posso entrar em contato com a 

EUREST AA?

• 1º) Em seu Serviço do Emprego.

• 2º) Através da rede de conselheiros EURES no 

Algarve

• 3º) Diretamente em seu site e redes sociais:

• www.eures-andalucia-algarve.eu

• facebook: EuresTransfronterizoAndaluciaAlgarve

• Twitter; @EurestAndAlg

• Email:

• eurest.sae@juntadeandalucia.es

• eurest-algarve@iefp.pt

http://www.eures-andalucia-algarve.eu/
mailto:eurest.sae@juntadeandalucia.es
mailto:eurest-algarve@iefp.pt


INFORMA-TE... Prepara-te

https://www.iefp.pt/documents/10181/304784/encontrarumempregonaeuropaguiacand.pdf/83d55049-6c5e-46c3-8766-535344ada014


Obrigada!

eures@iefp.pt

Natália Torégão

António Cardenas

mailto:eures@iefp.pt

