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Emprego assuntos sociais

Encontrar um emprego 
na Europa alargada
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Onde posso procurar um emprego?
A livre circulação de pessoas é uma das liberdades fundamentais consagradas pelo direito comunitário.
Uma das vertentes desta liberdade consubstancia-se no direito de residir e trabalhar em outro Estado-
-Membro. Donde, em princípio, os cidadãos de todos os países do Espaço Económico Europeu (EEE) (1) têm
o direito de exercer uma actividade profissional em qualquer outro país do EEE sem uma autorização de
trabalho.

Contudo, no caso dos cidadãos dos Estados-Membros que aderiram à UE em 1 de Maio de 2004
(excepto Chipre e Malta), o acesso aos mercados de trabalho dos actuais 18 países do EEE poderá ser
restringido por um período de dois a cinco anos. As restrições dependerão do direito e política nacio-
nais dos antigos Estados-Membros, assim como de quaisquer acordos bilaterais concluídos com algum
dos novos Estados-Membros. Estes podem também, atentas determinadas condições, limitar o acesso aos
respectivos mercados de trabalho. Na prática, isto significa que, durante o período de transição, os cida-
dãos dos novos Estados-Membros poderão necessitar de uma autorização de trabalho para exercer uma
actividade profissional nos antigos Estados-Membros.

Uma vez levantadas as restrições impostas pelo direito nacional e aplicado o princípio da livre circula-
ção de trabalhadores em todo o EEE, os antigos Estados-Membros não podem exigir uma autorização
de trabalho como condição de acesso ao mercado de trabalho.  Contudo, para efeitos estatísticos e de
acompanhamento, podem ainda emitir autorizações de trabalho aos trabalhadores provenientes dos
novos Estados -Membros.

Encontrará mais informação sobre as medidas específicas susceptíveis de restringir o acesso aos merca-
dos de trabalho do EEE através do portal da mobilidade profissional EURES (http://europa.eu.int/eures)
ou do serviço público de emprego do Estado-Membro onde gostaria de trabalhar.

Quais os aspectos a considerar antes de decidir viver 
e trabalhar no estrangeiro?

Antes de iniciar a sua procura do emprego, é aconselhável que se informe melhor sobre a situação do
emprego no potencial país de acolhimento. A taxa de desemprego global da União Europeia mantém- se
elevada, pelo que não é necessariamente mais fácil encontrar trabalho no estrangeiro do que no seu
país de origem. Não obstante, alguns sectores do mercado laboral europeu oferecem efectivamente
oportunidades consideráveis, como é o caso do sector do turismo e dos serviços (serviços financeiros,
consultoria em gestão, construção, TI e alguns segmentos do sector da saúde) e do trabalho sazonal na
agricultura.

Trabalhar e viver em outro país europeu pode apresentar alguns desafios, tais como a adaptação a uma
nova cultura, um ambiente de trabalho em língua estrangeira, bem como a familiarização com regimes
fiscais e de segurança social desconhecidos. A melhor forma de preparação é, pois, uma boa informação
sobre o país da sua escolha.

Uma primeira fonte útil a consultar para conhecer a situação do emprego e as condições de vida e de
trabalho em outro país do EEE é a secção «Viver e trabalhar» do portal da mobilidade profissional EURES.
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(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. A Suíça 
concluiu um acordo bilateral com a UE sobre a livre circulação de pessoas e participa na rede EURES.



As minhas qualificações profissionais 
serão aceites noutro país europeu?

Apenas têm acesso às profissões regulamentadas as pessoas que possuem determinadas qualificações.
É o caso dos advogados, contabilistas, professores, engenheiros, paramédicos, médicos, dentistas, cirur-
giões veterinários, farmacêuticos e arquitectos. Para algumas destas profissões, foi elaborada uma lista
de qualificações equivalentes reconhecidas em toda a Europa, ao passo que em outras a equivalência
é julgada caso a caso, atendendo à duração e conteúdo do curso.

As actividades ou profissões que não estão regulamentadas não requerem habilitações específicas. No
entanto, um trabalhador tem de observar quaisquer procedimentos aplicáveis à actividade em causa no
país de acolhimento, que poderão diferir em relação aos do país de origem.

Se pretender informar-se sobre o reconhecimento dos seus certificados e qualificações nacionais em
outro Estado do EEE, poderá contactar o seu Ponto de Referência Nacional que se ocupa das questões
de transparência das habilitações profissionais na Europa. Aí poderá obter igualmente um suplemento
ao certificado que o ajuda a descrever as suas aptidões e competências adquiridas através da forma-
ção profissional de uma forma compreensível para os empregadores que desconheçam a qualificação.
Poderá encontrar estes contactos através da Aldeia Europeia de Formação (2) — uma plataforma inter-
activa que fornece informação actualizada sobre o ensino e a formação profissional na Europa.
(http://www.trainingvillage.gr/etv/).

Por onde começar a procurar emprego no estrangeiro?
Talvez não surpreenda o facto de o portal de informação EURES ser o mais visitado no servidor Europa
da Comissão Europeia. É a porta de acesso a milhares de ofertas de emprego colocadas por empre-
gadores de toda a Europa e disponibiliza informação exaustiva sobre as condições de vida e de tra-
balho, assim como sobre a situação do mercado laboral nos diversos países do EEE. Poderá igualmen-
te colocar o seu CV em linha e analisar as vagas disponíveis em função dele. A exploração deste por-
tal da mobilidade profissional poderá ser um bom ponto de partida para a sua procura de emprego.

Se desejar um aconselhamento mais personalizado, pode contactar um serviço de emprego local ou
regional, que, normalmente, dispõe de um conselheiro EURES especializado em questões de mobilida-
de profissional. Para além de terem acesso a uma série de ferramentas de informação, podem aconse-
lhá-lo sobre muitas questões práticas, legais e administrativas a ter em conta quando se procura e acei-
ta um emprego no estrangeiro. Encontrará o contacto do seu conselheiro local EURES no portal de infor-
mação EURES.

Em alternativa, poderá querer contactar directamente o serviço público de emprego do país de acolhi-
mento. Na qualidade de nacional do EEE, tem os mesmos direitos em outro Estado-Membro do que os
cidadãos desse Estado, sem prejuízo das medidas transitórias em vigor para os novos Estados-Membros.
Procure falar com um conselheiro EURES que tenha experiência em ajudar cidadãos estrangeiros.

Embora o serviço público de emprego seja talvez o interlocutor mais comum para encontrar ofertas de
emprego, há outras vias que poderá experimentar.
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(2) Situada no Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop).
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Se procura trabalho num sector profissional específico, compulse as revistas especializadas que publi-
cam anúncios de emprego. Poderá também consultar os anúncios publicados nos jornais do país para
onde pretende mudar-se. Geralmente, as principais bibliotecas públicas recebem-nos com regularidade.

Em vários países, existem também agências de recrutamento privadas que centram a sua actividade no
trabalho temporário. Antes de recorrer a elas, verifique se as agências cobram honorários pelos seus
serviços e preste atenção à natureza dos contratos de trabalho que propõem.  Para determinadas pro-
fissões (nomeadamente no sector da informática ou das finanças) ou cargos de gestão de topo, existem
igualmente agências de recrutamento especializadas. No caso dos estudantes, as feiras de emprego e
os centros de orientação profissional podem ajudar na procura de trabalho.

Poderá tentar enviar uma candidatura espontânea a empresas seleccionadas. Antes, informe-se o me-
lhor possível sobre as empresas em apreço e especifique claramente as razões do seu interesse nelas,
indicando também as suas habilitações e a experiência que pode fazer valer. Muitas empresas possuem
os seus próprios sítios de recrutamento em linha, de onde pode descarregar um formulário de candida-
tura electrónico. Lembre-se que muitas vagas são anunciadas primeiro de boca em boca, pelo que o tra-
balho em rede pode ser outra via eficaz para encontrar um emprego.

Passar algum tempo no país da sua escolha num estágio ou colocação profissional é uma forma ideal
de se familiarizar com o país e proporciona a oportunidade de procurar emprego in loco. Muitas grandes
empresas organizam este tipo de colocações.

Existem orientações sobre a forma de elaborar o meu CV?
Deve procurar que o seu curriculum vitae seja claro, bem estruturado e à medida das necessidades do
posto a que se candidata. O texto deve também ser traduzido para a língua do país de acolhimento,
juntamente com as suas habilitações. A maioria dos Estados-Membros espera que o seu diploma ou for-
mação esteja directamente relacionado com o emprego a que se candidata, enquanto outros atribuem
menos importância a este aspecto. A UE recomendou a utilização de um modelo europeu de CV, ade-
quado a pessoas com formação académica e profissional. Este CV poderá ser útil na candidatura a mui-
tas ofertas de emprego, na medida em que dá uma ideia clara das aptidões e competências do candi-
dato em toda a UE. O modelo de CV encontra-se actualmente disponível em 13 línguas. O portal da
mobilidade profissional EURES contém uma ligação para o sítio Internet do Centro Europeu para o
Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop), de onde pode descarregar o referido modelo de
CV.

Como me preparar para uma entrevista de emprego?
Uma boa preparação é essencial para o êxito de uma entrevista de emprego. Certifique-se de que
dispõe de informações de base sobre a empresa e sabe responder a perguntas sobre ela, assim como
sobre aspectos específicos do emprego em questão. É provável que lhe peçam para demonstrar o seu
domínio da língua do país de acolhimento e para ilustrar de que forma as suas competências e capaci-
dades fundamentais satisfazem os critérios dos empregadores. Muitas grandes empresas na UE recor-
rem a centros de avaliação para ajuizar os desempenhos dos potenciais trabalhadores em situações da
vida real.



Que documentos devo levar para a entrevista?
Geralmente, vai precisar de:

• vários exemplares do seu CV redigidos na língua adequada;

• uma tradução do seu diploma (para determinadas candidaturas, por exemplo, a empregos no sector
público, terá de obter um diploma autenticado que, geralmente, lhe pode ser fornecido pela institui-
ção de ensino ou pelo ministério pertinente);

• fotocópias de certificados escolares, diplomas universitários ou outras qualificações;

• passaporte ou bilhete de identidade válidos;

• cópia da certidão de nascimento;

• o Cartão Europeu de Seguro de Doença;

• e algumas fotografias tipo passe.

Se me mudar para outro Estado do EEE, posso transferir
o meu subsídio de desemprego 
sem ter outra oferta de trabalho?

Se está actualmente desempregado e pretende procurar emprego em outro país do EEE, pode transferir
o seu subsídio de desemprego por um período máximo de três meses. Contudo, existem regras e condições
estritas para a transferência das prestações, sendo, pois, aconselhável que contacte o seu serviço de
emprego local ou a entidade responsável pelas concessão das prestações antes de tomar qualquer inicia-
tiva. Se não tiver encontrado emprego no prazo de três meses, poderá ser convidado a abandonar o país
em questão, embora as autoridades possam dar provas de tolerância caso demonstre que 
tem boas hipóteses de arranjar um emprego. As mesmas regras aplicam-se aos cidadãos dos novos
Estados-Membros com adesão à UE prevista para Maio de 2004.
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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


