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EURES: o que é?

• EURopean Employment Services

• rede de cooperação de serviços de emprego e outras 

organizações a nível europeu

• coordenada pela Autoridade Europeia do Trabalho (ELA)

• facilitar a livre circulação e o recrutamento de 

trabalhadores a nível transnacional e transfronteiriço

• 31 países: 27 Estados-membros UE, Noruega, Islândia, 

Liechtenstein, Suíça



O que podemos oferecer??

Um serviço profissional, integrado e personalizado

• acesso a uma base de dados de mais de 900 000 perfis de candidatos a emprego (de 

31 países europeus)

• divulgação das suas necessidades de recrutamento a nível europeu

• conhecimento sobre mercado(s) de trabalho europeu, onde recrutar perfis específicos

• aconselhamento e apoio na organização de atividades de recrutamento (ex. feiras de 

emprego) noutros países

• apoio(s) à integração cf. necessidades

Dias Europeus do Emprego (www.europeanjobdays.eu)

• mais de 30 eventos de recrutamento por ano, em toda a Europa

• presenciais e/ou (cada vez mais) “online”

http://www.europeanjobdays.eu/


Os nossos 

serviços

1. Inscreva-se no portal EURES e 

pesquise perfis de candidatos 

ajustados às suas necessidades

https://ec.europa.eu/eures


2. Comunique-nos a sua 

necessidade de recrutamento

oferta de emprego

iefponline.iefp.pt

eures.europa.eu 

Os nossos 

serviços

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


3. Fale com conselheir@ EURES na sua região

Contactos em www.iefp.pt/eures

ou agende por e-mail: eures@iefp.pt

4. Organize um recrutamento noutros países

com apoio do EURES

Os nossos 

serviços

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


5. Participe numa feira de emprego EURES 

www.europeanjobdays.eu

6. Beneficie dos nossos apoios (financeiros) 

ao recrutamento transnacional

Os nossos 

serviços



Apoio financeiro a empregadores

apenas para PMEs 

até 250 trabalhadores

para cobrir parte de custos com 

programa de integração 
(a iniciar nas 3 primeiras semanas de trabalho) 

1060€  (básico)

1320€  (completo)
por cada candidato europeu recrutado



Apoios financeiros a candidatos

Relocalização

Apoio a família

Curso de língua

Reconhecimento

Entrevista

Subsídio viagem 

suplementar

Apoios 

Financeiros

Procura de 

Emprego 

Benefícios Fiscais



EURES Transfronteiriço: 
Contexto

Os trabalhadores transfronteiriços enfrentam uma série de obstáculos, como diferentes 
práticas nacionais, sistemas de segurança social, regras de tributação e sistemas jurídicos. 

A EURES ajuda os trabalhadores transfronteiriços a ultrapassar estes obstáculos, prestando 
apoio financeiro às parcerias transfronteiriças, no quadro do EaSI, o programa da UE para o 
emprego e a inovação social.

Estas parcerias envolvem membros e parceiros EURES, que trabalham em conjunto a nível 
transfronteiriço para apoiar a mobilidade dos trabalhadores e dos empregadores. As 
organizações que não fazem parte da rede EURES também podem participar, desde que 
sejam relevantes no âmbito do mercado regional da mobilidade profissional. Os parceiros 
geralmente incluem serviços públicos de emprego, parceiros sociais e organizações como 
universidades, associações de empresas, sindicatos e câmaras de comércio.

As regiões fronteiriças internas da UE abrangem 40 % do seu 
território e acolhem quase 2 milhões de trabalhadores 
transfronteiriços. Em 2018, mais de 1,5 milhões de pessoas na 
UE viviam num país e trabalhavam noutro.



EURES Transfronteiriço: 
O que é?

O EURES Transfronteiriço tem como objetivo dar resposta às necessidades de informação
ligadas à mobilidade fronteiriça de trabalhadores e empresários.

Existem em toda Europa 12 EURES Transfronteiriços, um dos quais recebe o nome de
Norte de Portugal – Galicia por atuar precisamente nesta região fronteiriça.

O Serviço EURES TRANSFRONTEIRIÇO Norte de Portugal – Galicia foi criado em
Dezembro de 1997 prosseguindo o objetivo comum e o compromisso dos organismos
parceiros no sentido de melhorar a situação do mercado de trabalho da Galiza e do Norte
de Portugal, criando um mercado de trabalho transparente e desenvolvendo um sistema
de cooperação e colaboração entre os serviços públicos de emprego e todos os outros
agentes económicos e sociais que representam a Euro-região com potencial capacidade
para facilitar e impulsionar o mobilidade transversal de trabalhadores e empregadores.



EURES Transfronteiriço: 
Serviços

Através de EURES Transfronteiriço NP-G poderá:

• divulgar ofertas de emprego na Euro região

• obter informação sobre os trâmites a realizar na contratação transfronteiriça

• consultar ofertas de emprego de Galicia e o Norte de Portugal

• ter informação sobre legislação dos dois países em matéria laboral, fiscal, social… 
aplicada à mobilidade transfronteiriça

• conhecer oportunidades de formação e práticas transfronteiriças



EURES Transfronteiriço: 
Parceiros

Serviços públicos de Emprego de Portugal, Galiza e Espanha (Instituto do Emprego e Formação Profissional, 
Servizo de Emprego de Galiza da Xunta de Galiza e Servicio Público de Empleo Estatal);

Sindicatos euro-regionais mais representativos no âmbito do Conselho Sindical Inter-regional G-NP (UGT-
Portugal, UGT-Galiza, CCOO-Galiza e CGTP-Portugal);

Associações Empresariais (Confederación de Empresários de Galiza, Associação Empresarial de Portugal CCI, 
Associação Empresarial de Viana do Castelo, Associação Empresarial do Alto Tâmega, Confederação 
Empresarial do Alto Minho), Universidades (Vigo e Minho), Associações Municipais (Comunidade 
Intermunicipal do Alto Minho) e outros organismos de cooperação transfronteiriça inter-regional (Galiza-Norte 
Portugal AECT, Comunidade de Traballo Galiza-Norte Portugal e Comissão para a Coordenação e 
Desenvolvimento da Região Norte);

Todas estes parceiros desenvolvem ações que conduzam à mobilidade fronteiriça, desenvolvendo funções 
específicas, de acordo com os seus objetivos e objetivos específicos e individuais.



EURES Transfronteiriço: 
Modelo de Gestão

De 2020 a 2024, a presidência do Comité Diretivo é da responsabilidade do Instituto do Emprego e

Formação Profissional (IEFP), que atua, portanto, como requerente e como tal é o signatário do Acordo de

Subvenção na Comissão Europeia, por acordo dos parceiros.

A gestão do projeto é confiada ao Gabinete de Coordenação, composto por um gestor de projeto e um

técnico administrativo, auxiliando o Comité Diretor na tarefa de gerir toda a organização e monitorizar todas

as atividades a realizar, sob o controlo e supervisão do Gestor Eures para Portugal e da Delegada do IEFP na

Região Norte de Portugal.



Contatos

iefponline.iefp.pt eures.europa.eu 

iefp.pt/eures 

redes sociais

1000 conselheiros EURES

37 em Portugal

eures-norteportugal-galicia.org)

https://iefponline.iefp.pt/
http://www.eures.europa.eu/
http://www.iefp.pt/eures
https://www.eures-norteportugal-galicia.org/portada-portugues/

