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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 



 Que serviços? 
 

 

 

 

 

 

EURES 

 

 INFORMAÇÃO 
 

 

 R&S / COLOCAÇÃO 

 

 ACONSELHAMENTO 

Livre Serviço 

Serviços 

Personalizados 

Portal EURES 

www.eures.europa.eu   
 

Website EURES Portugal 

www.iefp.pt/eures  
 

Portal NETemprego 

www.netemprego.gov.pt  
Conselheiros EURES 

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

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


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 



Conselheiros EURES 



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) 



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 no Portal EURES 

 



Website nacional do EURES 

www.iefp.pt/eures  

http://www.iefp.pt/eures


Website nacional do EURES 



Recrutamento Projetos /Ações 



Website nacional do EURES 



www.netemprego.pt  

http://www.netemprego.pt/


www.netemprego.pt  

http://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


Mobilidade de Engenheiros 

Portugueses para a Noruega 

Desde que iniciámos o projeto de recrutamento de 

engenheiros portugueses com a Noruega (2007) 

constatámos que os engenheiros portugueses têm forte 

apetência pela mobilidade 

 

DEVIDO A: 

 Projetos universitários transnacionais / Erasmus e outros 

 Inglês como língua de trabalho 

 Pequena dimensão das empresas portuguesas (pouca 

margem para progressão / desenvolvimento de carreira) 

 Diminuição de oportunidades de emprego na área 



Mobilidade de Engenheiros 

Portugueses para a Noruega 

Competências reconhecidas: 

 Bom domínio do Inglês 

 Qualidade do sistema de ensino das engenharias 

 Capacidade de resolução de novos problemas / 

Adaptabilidade / Criatividade 

 Úteis na abordagem a mercados emergentes de língua 

portuguesa (Brasil, Angola, …) – língua, cultura e 

conhecimento do mercado 

Desde 2008, mais de 1000 engenheiros portugueses 

começaram a trabalhar na Noruega 



Testemunhos 

+ testemunhos e dicas: 

www.eures.europa.eu » Em foco… 

www.youtube.com » EURES ou The European Job Mobility Network… 

www.facebook.com/EURESjobs  

 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=pt&acro=news&catId=20&parentId=0&function=focusOn&focusOnId=10609&archive=N&limit=12&fromHome=N
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=pt&acro=news&catId=20&parentId=0&function=focusOn&focusOnId=10596&archive=Y&limit=12&fromHome=N
http://www.eures.europa.eu/
http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/EURESjobs


OBRIGADA! 
 

Nídia Figueiredo 
 
 

www.eures.europa.eu  
 

www.iefp.pt/eures  
 

eures-no@iefp.pt    

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

