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Emprego assuntos sociais

Uma rede para ajudar 
os trabalhadores a 
atravessar fronteiras



EURES — Uma rede para ajudar os trabalhadores 
a atravessar fronteiras

EURES (EURopean Employment Services — Serviços de Emprego Europeus) é uma rede de 
cooperação que visa facilitar a livre circulação de trabalhadores no Espaço Económico
Europeu (EEE) (1). A liberdade de residir e trabalhar no estrangeiro constitui um dos direitos
fundamentais dos cidadãos europeus consagrados no Tratado de Roma e no Tratado de
Adesão de Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia, Lituânia, Hungria, Malta, Polónia 
e República Checa à União Europeia. A rede EURES promove a mobilidade geográfica e 
profissional mediante a prestação de informação, aconselhamento e assistência a cidadãos
europeus que pretendam trabalhar em outro país e a empregadores que desejem recrutar 
pessoal no estrangeiro.

A rede congrega os Serviços Públicos de Emprego (SPE) de todos os Estados-Membros do EEE
e outros organismos nacionais e regionais ligados a questões de emprego, como os sindicatos,
as organizações de empregadores e as autoridades locais e regionais. A rede é coordenada
pela Comissão Europeia.

Existe uma oferta considerável de oportunidades de emprego no EEE, uma vez que dele fazem
parte os 25 Estados-Membros da União Europeia, aos quais se juntam a Noruega, a Islândia
e o Listenstaine (a Suíça concluiu um acordo bilateral com a UE sobre a livre circulação de pes-
soas e participa igualmente na rede EURES). Para os candidatos a emprego, reside aqui uma
oportunidade de alargar as respectivas competências e experiência a curto prazo, bem como
de melhorar as suas perspectivas de carreira no futuro. Aos empregadores, o EEE, através dos
serviços oferecidos pela rede EURES, proporciona uma maior oferta de candidatos. Uma base
de recrutamento tão alargada é particularmente útil quando os empregadores solicitam com-
petências específicas que não são providas pelos respectivos mercados de trabalho nacionais.

(1) Pertencem ao EEE os seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia,
Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Listenstaine, Lituânia,
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, Reino Unido e Suécia. 
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Uma grande rede humana

A EURES disponibiliza uma rede de conselheiros EURES, cuja principal tarefa consiste em divul-
gar a informação mais actualizada e prática requerida pelos candidatos a emprego e entida-
des patronais. Existem mais de 700 conselheiros EURES espalhados pelos 28 países membros
do EEE. Para obter os contactos de um conselheiro EURES perto de si, poderá recorrer à apli-
cação de pesquisa de conselheiros no portal da mobilidade profissional EURES.

Os conselheiros EURES prestam três serviços básicos: informação, orientação e colocação,
tanto às pessoas à procura de emprego como aos empregadores interessados em entrar no
mercado de trabalho europeu. Especializaram-se em questões práticas, jurídicas e administra-
tivas relacionadas com a mobilidade geográfica e profissional. Dispõem igualmente de acesso a
um conjunto de ferramentas de informação, tais como uma base de dados sobre as condições
de vida e de trabalho em cada Estado-Membro (mercados de trabalho, alojamento, educação,
custo de vida, saúde, legislação social, fiscalidade, oportunidades de formação, comparabili-
dade de habilitações, etc.). O recurso aos serviços da rede EURES poderá ajudar os candidatos
a emprego e os empregadores a tomar decisões mais informadas em matéria de mobilidade.

Procurar emprego e CV em linha

Todos os empregadores sedeados no EEE podem anunciar as suas ofertas de emprego na base
da EURES, que lhes permite aceder aos CV dos candidatos a emprego provenientes de qualquer
um dos 28 países participantes. As pessoas que procuram trabalho podem realizar pesquisas
directamente na base em linha de ofertas de emprego da EURES ou recorrer ao serviço público
de emprego local, que, geralmente, integra as ofertas da EURES nas suas próprias listas de
ofertas. O número de vagas disponíveis na base de dados conta-se já por milhares e tem vindo
a registar um aumento constante.

Os candidatos a emprego podem igualmente colocar os seus CV em linha, através da base de
dados de pesquisa de CV. Os empregadores têm acesso a esta base para procederem às suas
prospecções e têm a possibilidade de contactar directamente os candidatos com as competên-
cias adequadas, sem necessidade de um intermediário.
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Um portal único da mobilidade profissional

A rede EURES constitui um acesso único a toda a informação sobre mobilidade relacionada
com o emprego. Qualquer utilizador pode entrar livremente na base de dados sobre condições
de vida e de trabalho (referida acima), bem como na base de dados sobre necessidades de
mão-de-obra nos mercados de trabalho regionais do EEE. O portal actualizado da mobilidade
profissional inclui ainda ligações para outras informações úteis sobre questões de mobilidade
da Comissão Europeia e dos Estados-Membros.

Ajudar a satisfazer necessidades de recrutamento 
específicas

A rede EURES pode ajudar a identificar excedentes e défices no mercado de trabalho em diver-
sos sectores, ajudando assim a resolver estrangulamentos específicos em termos de empregos
ou competências. O seu êxito já foi comprovado nos sectores da saúde, das tecnologias da
informação e do turismo. As grandes multinacionais podem utilizar os serviços da EURES em
campanhas de recrutamento, enquanto as pequenas e médias empresas poderão explorar a
rede quando pretendem recrutar pessoal com conhecimentos específicos no mercado de tra-
balho europeu.

Eliminar barreiras nas regiões fronteiriças

Muitos dos cidadãos que residem em regiões fronteiriças vivem e trabalham em outros países.
Todavia, existem obstáculos administrativos, jurídicos ou fiscais à mobilidade, resultantes de 
sistemas jurídicos e práticas nacionais diversos.

Ao congregar parceiros sociais e organizações como os serviços públicos de emprego, sindi-
catos, empregadores e organismos locais, com vista a promover activamente mercados de 
trabalho regionais abertos e comuns no EEE, a rede EURES contribui para a superação daque-
les obstáculos. Estas parcerias visam dar resposta à necessidade de informação e podem 
funcionar como fórum de consulta sobre mercados laborais locais.
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Os conselheiros transfronteiriços EURES ajudam a encontrar soluções práticas para problemas
de mobilidade e adaptam os seus serviços às necessidades dos utilizadores finais a nível regio-
nal. A EURES está a trabalhar para melhorar a transparência nestes mercados de trabalho
locais, através do intercâmbio de ofertas locais de emprego transfronteiras e da distribuição de
informação sobre oportunidades de formação profissional.

Actualmente, funcionam mais de 20 parcerias transfronteiras na EURES, disseminadas por toda
a rede. A Comissão apoia os esforços para estabelecer novos laços de cooperação transfron-
teiras, com vista a cobrir todas as regiões fronteiriças relevantes onde a mobilidade de mão-de
-obra pode ser fomentada.

Tornar a mobilidade profissional uma realidade

Desde a sua criação em 1994, a EURES, através dos serviços que presta no âmbito da rede,
já contribuiu para tornar a mobilidade profissional e geográfica uma realidade. A introdução
do euro, os serviços de transportes mais rápidos e baratos entre os países do EEE e o alarga-
mento da União Europeia geram hoje mais oportunidades de mobilidade relacionada com o
emprego do que aconteceu para as gerações anteriores de trabalhadores. É provável que a
procura da mobilidade profissional aumente no futuro, intensificando as solicitações aos serviços
da EURES.

A mudança para outro país é um grande passo. Os candidatos a emprego têm de estar infor-
mados sobre aquilo que o mercado de trabalho tem para oferecer em termos de emprego,
direitos sociais, melhores qualificações e perspectivas de carreira. Os empregadores necessitam
de informação sobre a disponibilidade de trabalhadores qualificados em outros países, de
modo a poderem formar uma força de trabalho multicultural e multilingue que lhes permita
exponenciar as suas vantagens competitivas. A falta de informação acessível representa um
dos obstáculos fundamentais à mobilidade profissional na Europa. A EURES existe para ajudar
a eliminar este obstáculo, mediante a prestação de serviços de informação, aconselhamento e
mediação aos cidadãos e empregadores em todos os Estados membros do EEE.



Para mais informações, contacte:

Comissão Europeia,
DG Emprego e Assuntos Sociais
Unidade A.3 EURES
B-1049 Bruxelles

Ou consulte o sítio web em:

http://europa.eu.int/eures
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