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1. INTRODUÇÃO
A liberdade de circulação dos trabalhadores na Europa é um direito garantido pelo
Tratado
sobre
o
Funcionamento
da
União
Europeia
(artigo 45.º).
O teu primeiro emprego EURES é uma iniciativa no domínio da mobilidade profissional
que visa ajudar os jovens a encontrar emprego e os empregadores a encontrar
trabalhadores em qualquer um dos 27 Estados-Membros da UE.
Uma das ações principais da iniciativa emblemática Juventude Em Movimento da
estratégia Europa 2020 e da Iniciativa Oportunidades para a Juventude 1 consiste em
combater o desemprego dos jovens e fomentar a sua mobilidade profissional. O objetivo
traçado para 2012-2013 passa por ajudar, através de apoio financeiro direto, 5 000
jovens a encontrar emprego num país da UE diferente do seu país de residência.
A ação O teu primeiro emprego EURES pode fornecer informações, efetuar a
procura de emprego, apoiar o recrutamento e conceder apoio financeiro tanto a
jovens à procura de emprego e jovens com vontade de mudar de emprego, com
idades entre os 18 e os 30 anos, que estejam dispostos a trabalhar noutro país da
UE como a empresas dispostas a recrutar jovens trabalhadores móveis europeus
e a proporcionar-lhes um programa de integração.
A ação O teu primeiro emprego EURES refere-se à primeira oportunidade de emprego
oferecida noutro país da UE a um jovem à procura de emprego ou jovem que pretenda
mudar de emprego com o apoio desta ação de mobilidade profissional. Dá pelo nome de
EURES por estar prevista a sua inclusão nas atividades da rede EURES 2 .
O teu primeiro emprego EURES consiste numa ação preparatória financiada pelo
orçamento da União (2012-2013) e executada com base em convites à apresentação de
propostas lançados pela Comissão Europeia. Em cada convite são definidos os recursos
disponíveis e o enquadramento para a execução, ao abrigo da iniciativa, dos projetos
selecionados pela Comissão. A execução da ação preparatória está sujeita às regras da
UE, em conformidade com o Regulamento Financeiro e as respetivas normas de
execução 3 .
O presente guia destina-se a jovens e empregadores interessados em saber mais
sobre a ação preparatória e sobre como podem nela participar.
O guia contém informações sobre:
–
–
–
–
–

os objetivos;
a estrutura;
as regras de execução
o apoio financeiro da ação preparatória, e
contactos úteis.

1

COM(2010) 477 final de 15/09/2010 e COM(2011) 933 de 20/11/2011
Mais informações sobre a rede EURES nos Anexos I e II.
3
Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 2002 (JO L 248 de 16.9.2002), e
Regulamento (CE, Euratom) n.° 2342/2002 da Comissão, de 23 de Dezembro de 2002 (OJ L 357 de 31.12.2002)
2

3

2. OBJETIVOS
A ação O teu primeiro emprego EURES visa ser um instrumento capaz de contribuir
para:
– Melhorar o funcionamento dos mercados de trabalho da UE, designadamente
ajudando a preencher postos de trabalho vagos de recrutamento urgente;
– Facilitar as transições no mercado de trabalho, nomeadamente a primeira
transição do sistema de ensino ou formação para o mercado de trabalho;
– Reduzir os obstáculos à mobilidade profissional que entravam a livre circulação
de trabalhadores na Europa, e
– Atingir a meta no domínio do emprego, prevista na estratégia Europa 2020, de
ter 75% da população da UE com idades entre os 20 e 64 anos com emprego
até 2020.
A crise económica atingiu duramente os jovens. Há mais de cinco milhões de jovens
europeus à procura de emprego. Na verdade, mais de metade dos jovens europeus
estão dispostos ou interessados em trabalhar no estrangeiro, mas a falta de apoio na
procura de emprego ou de recursos financeiros desincentiva muitos deles a darem o
primeiro passo.
Simultaneamente, não obstante as atuais perspetivas de emprego algo sombrias, existe
um grande número de postos de trabalho vagos por ocupar devido à falta de candidatos
adequados na força de trabalho disponível. Os empregadores não estão a tirar partido
dos muitos jovens trabalhadores móveis europeus que poderiam tornar as suas
empresas mais inovadoras e competitivas.
Com as empresas a expandirem geograficamente a sua atividade como nunca no
passado, e graças à facilidade acrescida na obtenção do reconhecimento das
qualificações académicas noutros países europeus, os jovens têm hoje acesso a mais
oportunidades de emprego e as empresas a um maior número de trabalhadores com
talento.
Assim, a ação O teu primeiro emprego EURES pode ajudar a reduzir os desequilíbrios
do mercado de trabalho a nível da UE, aumentando a mobilidade profissional entre
certos países da UE com elevadas taxas de desemprego entre os jovens e os países
que se debatem com uma carência de aptidões em setores económicos específicos.
Será dada particular atenção ao incentivo à participação das pequenas e médias
empresas (PME) na ação, a fim de tirar plenamente partido do potencial das PME em
termos de recrutamento de jovens trabalhadores móveis.
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3. ESTRUTURA
A ação O teu primeiro emprego EURES presta apoio prático e financeiro à colocação
de jovens à procura de emprego ou que pretendam mudar de emprego em empresas
estabelecidas num país da UE.
A Comissão Europeia é responsável pela conceção e gestão global da ação
preparatória.
Os agentes de execução principais são os seguintes:
– Jovens;
– Empregadores, nomeadamente pequenas e médias empresas (PME);
– Serviços de emprego (adiante designados por «serviços de emprego
O teu primeiro emprego EURES»)

5

4. EXECUÇÃO
4.1.

Quem pode beneficiar da ação O teu primeiro emprego EURES?

4.1.1.

Jovens

Todos os jovens
– com idade entre os 18-30 anos,
– nacionais de um dos 27 Estados-Membros da UE ou
– legalmente residentes num dos 27 Estados-Membros da UE
que pretendam encontrar emprego num Estado-Membro 4 diferente do seu país de
residência.
A participação está aberta aos jovens tal como são definidos acima, independentemente
do seu nível de qualificação, experiência profissional ou contexto social e económico.
Os limites etários inferior (18) e superior (30) do jovem candidato aplicam-se no
momento da candidatura ao posto de trabalho. Qualquer pessoa à procura de emprego
pode ocupar um posto de trabalho com mais de 30 anos, desde que se tenha
candidatado antes de completar 31 anos.

4.1.2.

Empregadores

A participação na ação O teu primeiro emprego EURES está aberta a todas as
empresas legalmente estabelecidas nos 27 Estados-Membros da UE. Todas as
empresas têm direito a obter o mesmo nível de prestação de serviços, ressalvando-se,
no entanto, que apenas as PME podem receber apoio financeiro do orçamento da UE.
Para os efeitos da ação O teu primeiro emprego EURES, uma PME é uma empresa
com até 250 funcionários. As PME representam 85% dos novos postos de trabalho
líquidos na UE criados entre 2002 e 2010. Contudo, as PME raramente empregam
funcionários de outros Estados-Membros.
A mobilidade laboral na Europa tem como principal entrave as questões socioculturais e
linguísticas. As PME tendem a carecer dos serviços de apoio e formação necessários
para integrar trabalhadores de outros países. As despesas de alojamento, assistência e
formação desincentivam as PME a procurar trabalhadores no estrangeiro.
O apoio financeiro concedido pela ação O teu primeiro emprego EURES destina-se,
portanto, a ajudar as PME interessadas em recrutar noutro país da UE a executarem um
programa de integração de trabalhadores pós-colocação 5 .

4

Sem prejuízo da aplicação, por parte de alguns Estados-Membros da UE-25, das medidas transitórias
aplicáveis aos trabalhadores da UE oriundos da Roménia e da Bulgária. A ação preparatória
O teu primeiro emprego EURES respeitará, em quaisquer circunstâncias, as medidas transitórias em vigor.
Mais informações em:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=466, documento «Summary table of
Member States policies»
5
Para obter mais informações, ver a secção 5.
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4.2.

Quais os postos de trabalho elegíveis?

As ofertas de emprego devem estar abertas aos nacionais dos outros Estados-Membros.
Para serem elegíveis no âmbito da ação preparatória O teu primeiro emprego EURES,
os postos de trabalho têm de cumprir a legislação nacional e os seguintes critérios:
– Situarem-se num país diferente do país de residência do jovem à procura de
emprego;
– Garantirem remuneração e uma duração contratual mínima de 6 meses.
A relação contratual entre o empregador e a pessoa à procura de emprego reger-se-á
pela legislação laboral aplicável em cada um dos Estados-Membros.
A ação O teu primeiro emprego EURES tem como finalidade facilitar o acesso dos
jovens a postos de trabalho reais e ajudar os empregadores a encontrar mão-de-obra
que não tenham disponível a nível local, regional ou nacional.
A ação preparatória O teu primeiro emprego EURES não abrange estágios nem
programas de aprendizagem. De igual modo, esta iniciativa não se aplica aos contratos
de trabalho abrangidos pela diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores 6 .

4.3.

Quem executará a ação preparatória O teu primeiro emprego EURES?

Os «serviços de emprego O teu primeiro emprego EURES», isto é, as organizações do
mercado de trabalho selecionadas pela Comissão Europeia através de convites à
apresentação de propostas.
Estes serviços de emprego ficarão encarregues de prestar informações a pessoas à
procura de emprego e a empregadores, bem como serviços de correspondência entre a
oferta e a procura de emprego, recrutamento e apoio financeiro aos participantes
elegíveis.
Em 2012 tiveram início atividades em pequena escala, com apenas quatro dos referidos
serviços de emprego, uma vez que a ação O teu primeiro emprego EURES é uma
iniciativa-piloto. Prevê-se que no período de 2012-2013 o número total de colocações
obtidas não ultrapassará os 5 000.
Todos os «serviços de emprego O teu primeiro emprego EURES» serão incluídos na
iniciativa, e a Comissão coordenará as suas atividades.
A Comissão Europeia assume a responsabilidade geral, em termos políticos e
financeiros, pela gestão da ação preparatória O teu primeiro emprego EURES.

4.4.

Como podem os jovens e os empregadores participar?

Poderá haver empregadores que desejam recrutar jovens trabalhadores móveis de
outro(s) país(es) e registar (uma) oferta(s) de emprego, e jovens à procura de emprego
que desejam encontrar oportunidades de trabalho noutros países da UE.
6

Diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 1996.
Mais informações em: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=471
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Os «serviços de emprego O teu primeiro emprego EURES» podem fornecer aos
empregadores informações sobre o registo de ofertas de emprego e sobre o apoio ao
recrutamento. As pessoas à procura de emprego podem visitar as hiperligações
recomendadas para procurar informação sobre potenciais oportunidades de emprego,
nomeadamente, sobre ofertas de emprego ou projetos de recrutamento em curso.
Não existindo postos de trabalho vagos disponíveis para determinados perfis
profissionais específicos, as candidaturas especulativas de pouco servirão.
As necessidades de recrutamento são determinadas pelas necessidades do mercado de
trabalho nacional, as quais podem variar ao longo do tempo. A ação
O teu primeiro emprego EURES não se compromete a assegurar a cada jovem à
procura de emprego um posto de trabalho noutro país da UE ou a cada
empregador a força de trabalho móvel que procura no estrangeiro. Em larga
medida, serão as necessidades e as condições do mercado de trabalho a determinar as
oportunidades de colocação e os fluxos da força de trabalho.
Para saber mais sobre o registo de ofertas de emprego e sobre oportunidades de
trabalho, siga por favor as hiperligações dos contactos indicados no anexo I do presente
guia.
Visto tratar-se de uma ação preparatória, estes serviços não estão disponíveis em todos
os países da UE. Se não houver nenhum ponto de contacto «O teu primeiro emprego
EURES» no seu país, pode contactar um dos serviços de emprego existentes nos outros
países da UE.
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5. APOIO FINANCEIRO DA UE
O apoio financeiro da ação O teu primeiro emprego EURES pretende contribuir para as
despesas suportadas pelos grupos-alvo associadas às atividades de colocação
transfronteiriças.
Tal como acontece noutras ações de mobilidade cofinanciadas pela Comissão, a
subvenção fixa será o mecanismo de financiamento utilizado pela ação
O teu primeiro emprego EURES. Este mecanismo implica também um procedimento
simplificado de apresentação de relatórios por parte dos grupos-alvo.
Se as condições para pedir financiamento forem satisfeitas e aprovadas pelos
serviços de emprego competentes (ver pontos abaixo), as pessoas à procura de
emprego podem obter apoio financeiro antes de viajarem para o estrangeiro. Porém, o
financiamento concedido às PME depende da decisão do empregador quanto à
realização de um programa pós-colocação de integração do trabalhador ou
trabalhadores móveis recém-recrutados e estria condicionado à apresentação de um
pedido prévio por escrito.

5.1.

Jovens

Contribuição para as despesas de deslocação de uma viagem para comparecer a uma
entrevista e/ou mudar-se para outro país da UE para começar a trabalhar.
Qualquer jovem à procura de emprego móvel, tal como é definido na secção 4.1.1, que
se candidate a um posto de trabalho noutro país da UE através da ação
O teu primeiro emprego EURES e preencha as condições a seguir enunciadas, é
elegível para beneficiar de apoio financeiro antes de se mudar para o estrangeiro, sob
reserva de uma decisão do «serviço de emprego O teu primeiro emprego EURES»
competente, nos termos dos procedimentos e condições estabelecidos a nível nacional.
Os subsídios fixos são uma contribuição para as despesas de deslocação e de estadia
suportadas pelo jovem candidato durante a fase de seleção para o posto de trabalho em
causa, caso tenha de viajar para comparecer a uma entrevista no estrangeiro ou de
estabelecer-se no país de destino depois de obter emprego noutro Estado-Membro.

5.1.1.

Viagem ao estrangeiro para uma entrevista

A expressão «entrevista» refere-se a uma conversação presencial com um ou mais
empregadores, podendo envolver concursos de seleção. A viagem ao estrangeiro para
comparecer à entrevista não é obrigatória - é apenas um dos vários procedimentos de
seleção utilizados.
De igual modo, o acesso ao apoio financeiro para custear uma viagem ao estrangeiro
para comparecer a uma entrevista não é um direito. Os convites são acordados entre os
empregadores participantes na ação O teu primeiro emprego EURES e os serviços de
emprego competentes. A decisão deve sempre ter em conta a probabilidade de uma
correspondência bem sucedida entre a oferta e a procura de emprego, a duração da
viagem e os custos a suportar pelo candidato a emprego. O candidato é livre de aceitar
ou recusar a viagem para comparecer à entrevista ou de sugerir outra modalidade de
entrevista.

9

Se a(s) entrevista(s) de emprego no estrangeiro for(em) aprovada(s), os candidatos a
emprego poderão obter apoio financeiro para fazerem apenas uma viagem para uma
entrevista noutro Estado-Membro. Por esta razão, a viagem deve, de preferência, ter
lugar se o candidato a emprego tiver sido pré-selecionado ou houver entrevistas e/ou
outras oportunidades de seleção disponíveis. A duração da viagem pode variar de
acordo com as necessidades de recrutamento e/ou a distância geográfica, sendo a
duração média de dois dias.
O cálculo do subsídio baseia-se na distância geográfica entre o local de residência dos
candidatos a emprego (ou a cidade principal mais próxima) e o local do país de destino
em que ocorre(m) a(s) entrevista(s) (ou a cidade principal mais próxima) 7 . No seu
próprio interesse, o candidato a emprego deve utilizar o(s) meio(s) de transporte mais
barato(s).

5.1.2.

Colocação noutro país da UE

Se o candidato for recrutado para um posto de trabalho noutro país da UE, tem direito a
receber um subsídio (fixo) antes de deixar o país de residência. Trata-se de uma
contribuição para as despesas de deslocação e estadia (incluindo alojamento)
decorrentes do estabelecimento no país de destino. Este subsídio apenas é devido se o
trabalhador móvel mudar de país de residência.

5.1.3.

Outras regras aplicáveis

A viagem para a entrevista e a oferta de emprego têm sempre de ser confirmadas por
escrito pelo empregador, que facultará todos os dados jurídicos, práticos e de contactos
necessários ao candidato a emprego.
O apoio financeiro da ação O teu primeiro emprego EURES não cobrirá nenhuma outra
despesa suportada pelo candidato a emprego, a nível nacional ou no estrangeiro.
Os
jovens
trabalhadores
recrutados
no
âmbito
da
ação
O teu primeiro emprego EURES podem beneficiar de um programa de integração
ministrado pela PME recrutante ou, eventualmente, de formação preparatória (antes da
partida ou à chegada ao país de destino) ministrada pelo serviço de emprego
competente.

7

Se a viagem incluir diferentes locais num país da UE ou em vários países da UE, o subsídio autorizado deve
ser sempre calculado em função da distância entre o local de residência do candidato a emprego e o local
mais distante da entrevista.
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5.1.4.

Síntese das regras de financiamento aplicáveis

QUADRO I
SUBSÍDIO A UM CANDIDATO A EMPREGO PARA ENTREVISTA(S)
NOUTRO PAÍS DA UE
Regra de atribuição

Documentos de
apresentação
obrigatória

Automática
(ou seja, antes da
realização da
entrevista de emprego
no país de destino)

Declaração assinada
pelo candidato a
emprego móvel

Montante (EUR)
País de destino

Um dos 27 EstadosMembros

Distância
< ou = 500 km

Distância
> 500 km

200

300

QUADRO II

SUBSÍDIO A UM JOVEM TRABALHADOR MÓVEL PARA SE MUDAR PARA OUTRO PAÍS DA UE
(COLOCAÇÃO) (*)
País de destino
Áustria
Bélgica
Bulgária
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estónia
Finlândia
França
Alemanha
Grécia
Hungria
Irlanda
Itália
Letónia
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Países Baixos
Polónia
Portugal
Roménia
Eslováquia
Eslovénia
Espanha
Suécia
Reino Unido

Montante (EUR)
970
920
600
790
710
1200
710
1030
990
890
860
620
960
940
640
640
920
780
900
620
780
600
700
780
840
1030
1000

Regra de atribuição

Automática
(ou seja, antes da
mudança para o país de
destino)

Documentos de
apresentação obrigatória

Declaração assinada pelo
trabalhador móvel

(*) Despesas de deslocação e estadia incluídas para estabelecimento no país de destino
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5.2.

PME (Empregadores)

Contribuição para as despesas de um programa de integração de novos trabalhadores
móveis
No caso do recrutamento internacional, um apoio pós-colocação adequado pode facilitar
a integração do trabalhador no novo posto de trabalho. As PME recrutantes, tal como
são definidas na secção 4.1.2 acima, são elegíveis para pedir o apoio financeiro de
contribuição para as despesas de um programa de integração do ou dos novos jovens
trabalhadores móveis.
A realização de um programa de integração pelas PME é opcional, não as impedindo
de
participarem
nas
atividades
de
recrutamento
da
ação
O teu primeiro emprego EURES.
Um programa de integração consiste num programa de formação inicial e,
eventualmente, noutras atividades de apoio proporcionadas pelo empregador para
facilitar a integração do novo jovem trabalhador móvel na empresa e reduzir os
obstáculos à mobilidade laboral.
O programa pode consistir em uma ou mais das seguintes componentes:


Formação
Pode passar por formação interna ou por orientação no local de trabalho, a fim
de o trabalhador:
– Adquirir aptidões e competências específicas;
– Tomar conhecimento dos objetivos e valores da empresa;
– Conhecer os procedimentos empresariais ou de gestão necessários para
atingir os seus objetivos profissionais;
– Conhecer a dimensão e a estrutura da empresa (por exemplo, visitas a
sucursais, contactos com clientes, etc.);
– Garantir uma orientação de apoio (por exemplo, dada por um trabalhador
com muitos anos de serviço);
– Satisfazer outras necessidades de formação.



Curso linguístico
Envolve o acesso a formação interna ou externa para melhorar o domínio, nas
vertentes escrita e oral, da língua do país de acolhimento e/ou de outra língua
de trabalho necessária.

As componentes da
complementados com:


aprendizagem

do

programa

de

integração

podem

ser

Apoio administrativo e facilitação do estabelecimento
Consiste em prestar assistência ao estabelecimento do novo jovem
trabalhador móvel para facilitar a sua integração no novo país, abrangendo,
por exemplo, o alojamento, ajuda para encontrar habitação adequada, o
registo da residência, a autorização de trabalho, o reconhecimento das
qualificações, a escolha da escola dos filhos, etc.

O empregador é livre de determinar a dimensão e o conteúdo do programa de
integração do(s) trabalhador(es). Contudo, o programa de integração tem sempre de
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incluir, pelo menos, uma componente de formação. O nível das componentes de
formação pode ir do básico ao completo e ser conjugado com o apoio administrativo e a
facilitação do estabelecimento, de acordo com as necessidades e práticas da PME.
A formação inicial básica consiste num módulo de formação básica incluindo uma das
seguintes componentes: curso de formação relacionada com o posto de trabalho ou
curso linguístico.
A formação inicial completa consiste num plano de formação mais avançada, incluindo
dois ou mais módulos de formação relacionada com o posto de trabalho e as
necessidades quer do novo jovem trabalhador móvel quer da empresa, por exemplo, um
curso de formação relacionada com o posto de trabalho e um curso linguístico.
O programa de integração pode ser executado em períodos sucessivos ou separados,
devendo sempre ter início durante as três primeiras semanas de serviço do jovem
trabalhador. Não existem requisitos específicos quanto à duração. No entanto, o plano
de formação deve ser realista, de modo a que a aprendizagem produza os resultados
pretendidos.
Para ser elegível para financiamento, o empregador (PME) tem de apresentar um pedido
de apoio financeiro com informações sobre o programa de integração previsto. De igual
modo, poderá obter mais informações e os formulários de candidatura junto dos
«serviços de emprego O teu primeiro emprego EURES» (contactos no anexo I).

5.2.1.

Síntese das regras de financiamento

O quadro III abaixo apresenta a repartição dos montantes fixos aplicáveis por
Estado-Membro, com base no tipo de formação proporcionada e no número de
trabalhadores recrutados. Uma PME que recrute trabalhadores móveis no âmbito de um
ou mais projetos de recrutamento durante um período de um ano e lhes proporcione,
pelo menos, formação inicial básica tem direito a obter um apoio financeiro equivalente
ao número de jovens trabalhadores realmente colocados, até ao limite de 20 000 euros
por ano.
Os montantes fixos respeitam a todas as componentes possíveis do programa de
integração (ou seja, formação, assim como apoio administrativo e facilitação do
estabelecimento).
As atividades que não estejam diretamente ligadas à integração do novo trabalhador
móvel não serão elegíveis para concessão de apoio financeiro.
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QUADRO III
MONTANTES FIXOS APLICADOS AOS PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO DAS PME
DESTINADOS AOS JOVENS TRABALHADORES RECRUTADOS (**)
Formação inicial básica
(EUR)

País de
recrutamento

Áustria
Bélgica
Bulgária
Chipre
República
Checa
Dinamarca
Estónia
Finlândia
França
Alemanha
Grécia
Hungria
Irlanda
Itália
Letónia
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Países
Baixos
Polónia
Portugal
Roménia
Eslováquia
Eslovénia
Espanha
Suécia
Reino Unido

Formação inicial completa
(EUR)

I

II

III

IV

1–5
trabalhadores
810
770
500
660

> 5
trabalhadores
650
620
400
530

1–5
trabalhadores
970
920
600
790

> 5
trabalhadores
810
770
500
660

590

470

710

590

1000
590
860
830
740
720
520
800
780
530
530
770
650
750

800
470
690
660
590
570
420
640
620
420
420
620
520

1200
710
1030
990
890
860
620
960
940
640
640
920
780
900

1000
590
860
830
740
720
520
800
780
530
530
770
650
750

520
650
500
580
650
700
860
830

420
520
400
460
520
560
690
660

620
780
600
700
780
840
1030
1000

520
650
500
580
650
700
860
830

600

Regra de
atribuição

Condicional:
É necessário
pedir o
financiamento
e facultar
uma lista de
verificações
da formação

Documentos de
apresentação
obrigatória

Cópia do plano de
formação +
declaração/listas
assinadas pelo(s)
participante(s) na
formação ou cópia
assinada do
formulário de
inscrição na
formação ou plano
de formação
pormenorizado
assinado pelo
orientador/formador
ou responsável
pela formação ou
outro documento
equivalente

(**) Montantes por trabalhador recrutado

5.3.

Pagamentos

Os jovens candidatos a emprego (entrevista) ou trabalhadores recrutados (colocação)
devem receber o pagamento antes da comparência a uma entrevista de emprego noutro
país da UE e/ou da mudança para o novo emprego no país de destino.
Os empregadores apenas podem pedir o pagamento depois da entrada ao serviço do(s)
jovem(ns) trabalhador(es) móvel(is) na empresa e do início do programa de integração.
Pode obter mais informações sobre os procedimentos relativos ao apoio financeiro e ao
pagamento junto dos «serviços de emprego O teu primeiro emprego EURES»
(anexo I).
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ANEXO I: LISTA DE CONTACTOS

•

Serviços de emprego

Para obter mais informações sobre as condições de participação e os pontos de contacto dos
«serviços de emprego O teu primeiro emprego EURES» a nível da UE, por favor consulte o
sítio Web

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

EURES – O Portal Europeu da Mobilidade Profissional
O portal EURES fornece informações sobre as tendências do mercado de trabalho e postos
de trabalho vagos nos países do Espaço Económico Europeu (EEE)*.
Fornece também informações práticas sobre as condições de vida e de trabalho nos
países da UE e permite o acesso a uma base de dados em linha com CV de pessoas à
procura de emprego.
http://eures.europa.eu
* Mais informações sobre a rede EURES e os países do EEE no anexo II
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ANEXO II: GLOSSÁRIO DE TERMOS PRINCIPAIS
Subsídio – Montante de apoio fixo
Competências – Capacidade comprovada para utilizar conhecimentos, aptidões e recursos
pessoais, sociais e/ou metodológicos em situações profissionais ou em contextos de estudo
e para efeitos de desenvolvimento profissional e/ou pessoal (fonte: recomendação relativa
ao QEQ)
País de residência – País onde reside o potencial jovem trabalhador (ou seja, o local
indicado no bilhete de identidade ou noutro documento legal equivalente) no momento em
que se candidata a um posto de trabalho noutro Estado-Membro. Este critério deve
permanecer inalterado até à ocupação de um posto de trabalho no estrangeiro. O objetivo é
que o potencial jovem trabalhador ocupe um posto de trabalho «noutro Estado-Membro» e
não no seu país de residência.
EURES - Criada em 1993, a EURES é uma rede de cooperação entre a Comissão Europeia
e os serviços públicos de emprego do Espaço Económico Europeu (EEE), constituído pelos
27 Estados-Membros da União Europeia e a Noruega, o Liechtenstein e a Islândia. A Suíça
participa também na rede de cooperação EURES.
A EURES dispõe de um portal na Internet (http://eures.europa.eu) e de uma rede de mais de
850 conselheiros EURES que presta informações, aconselhamento, orientação e serviços
de correspondência entre oferta/procura de emprego e de emprego em geral a
trabalhadores e empregadores, bem como a qualquer cidadão que pretenda beneficiar do
direito de livre circulação de trabalhadores no EEE.
Espaço Económico Europeu (EEE) – O EEE foi estabelecido em 1 de janeiro de 1994, na
sequência de um acordo celebrado entre os Estados-Membros da Associação Europeia de
Comércio Livre (EFTA) e a União Europeia. Em termos concretos, permite que a Islândia, o
Liechtenstein e a Noruega participem no mercado interno da UE, ou seja, que beneficiem do
direito de livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais entre todos os países
participantes.
Subvenção fixa – Financiamento que cobre categorias específicas de despesas mediante a
aplicação de um montante fixo de base uniforme ou de uma tabela de custos unitários.
Programa de integração – Programa constituído pela formação inicial ministrada pelo
empregador ao novo jovem trabalhador móvel, de modo a facilitar a sua integração na
empresa. O programa pode incluir outros serviços de apoio.
Pessoa à procura de emprego – Alguém que procura um emprego
Candidato a emprego – Alguém que se candidata a um ou mais postos de trabalho vagos
Pessoa que pretende mudar de emprego – Alguém que está empregado mas pretende
mudar de emprego.
Correspondência entre a oferta e a procura de emprego – Identificação de candidatos a
emprego adequados para um determinado posto de trabalho vago; processo de
identificação de um perfil de candidato a emprego no mercado de trabalho e de um posto de
trabalho vago com um perfil correspondente.
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Colocação – Processo de ocupação de um posto de trabalho vago, ou seja, a transição
efetiva para o emprego de um candidato a emprego ou de alguém que estava empregado
mas pretendia mudar de emprego, ambos registados.
Posto de trabalho vago – Posto de trabalho remunerado criado pela primeira vez, não
ocupado ou prestes a ficar vago.
Ação preparatória – As ações preparatórias financiadas pelo orçamento da União
tornam-se efetivas por decisão da autoridade orçamental (o Parlamento Europeu e o
Conselho atuando conjuntamente) e destinam-se a ensaiar e a elaborar propostas com vista
à eventual adoção de futuras ações/programas de despesas, em conformidade com as
prioridades políticas da União.
Recrutamento – Processo através do qual o empregador contrata um candidato a emprego,
preenchendo desse modo um posto de trabalho vago.
Aptidões – Capacidade para aplicar conhecimentos e utilizar recursos adquiridos para
concluir tarefas e solucionar problemas (fonte: recomendação relativa ao QEQ)
PME – Acrónimo para pequena(s) e média(s) empresa(s)
Despesas de estadia – Cobrem as despesas com o alojamento, refeições, deslocações
locais, telecomunicações e diversos.
Grupos-alvo – Para efeitos do presente guia, são os jovens e os empregadores
(nomeadamente, as PME).
Mobilidade laboral transfronteiriça – Possibilidade de se deslocar de um país da UE para
outro, com vista a trabalhar no país de destino.
Despesas de deslocação – Despesas relativas a uma viagem de ida ou de regresso entre
o país de residência e o país de destino.
Jovem candidato a emprego móvel – Jovem europeu à procura de emprego noutro
Estado-Membro.
Jovem trabalhador móvel – Jovem que trabalha ou pretende trabalhar num país diferente
do seu país de residência.
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COMISSÃO EUROPEIA
Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão
Unidade C.4 - Serviços de Emprego, EURES
Rue Joseph II, 27 - 1000 Bruxelas
Correio eletrónico: EMPL-C4-UNIT@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://eures.europa.eu

Ação preparatória «O teu primeiro emprego EURES»

