Recrutar na Europa: por onde começar?
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EURES: o que é?
• EURopean Employment Services
• rede de cooperação de serviços de

emprego e de outras organizações a
nível europeu (universidades,
associações empresariais, sindicais,
municipais, de entre outros…)

• coordenada pela Autoridade
Europeia para o Trabalho

• visa facilitar a livre circulação e o

recrutamento de trabalhadores a

nível transnacional e transfronteiriço

• presente em 31 países: 27

Estados-membros UE, Noruega,
Islândia, Liechtenstein e Suíça
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Porquê recrutar noutro país?
•

dificuldade crescente em satisfazer necessidades de
recrutamento, também para necessidades sazonais

•

algumas competências (técnicas, de línguas) / profissionais não
disponíveis ou escassos em Portugal

•

interesse em expandir e internacionalizar, chegar a novos
mercados, melhor responder a clientes internacionais

•

trabalhadores móveis são por regra muito motivados, trazem novas
experiências, perspetivas e aptidões para as empresas

•

uma equipa multicultural pode ser mais criativa, inovadora - mais
unida, dinâmica e produtiva

•

recrutar além-fronteiras não é (não tem de ser) um “bicho de 7
cabeças”! existem serviços e apoios para empresas e trabalhadores

solução para um número cada vez maior
de empresas europeias (e portuguesas)
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O que deve ter em conta?
quando decide recrutar fora de Portugal
•

recrutamento e seleção: sessões informativas?
entrevistas, presenciais, por telefone ou “online”? idioma a utilizar?

•

condições (de trabalho) a oferecer - salário é apenas um elemento,
MAS importante!

•

transporte

•

alojamento (incluído / ajuda a encontrar?) / refeições

•

questões legais e administrativas:
–

registo cidadãos UE/EEE vs. título residência (entrada e permanência em
Portugal) se cidadãos país terceiro

–

na Segurança Social, nas Finanças, no Serviço Nacional de Saúde

–

abertura de conta bancária

•

idioma: necessário aprender português (básico)? inglês suficiente?
e/ou como comunicar?

•

diferenças culturais
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O que podemos oferecer-lhe?
Um serviço profissional, integrado e personalizado
•

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

•

divulgação das suas necessidades de recrutamento a nível europeu

•

acesso a uma base de dados de mais de 800 000 perfis de candidatos a
emprego (de 31 países europeus)

•

aconselhamento e apoio na organização de atividades de recrutamento
(incluindo a participação em feiras de emprego) noutros países

•

apoio(s) à integração cf. necessidades: Your first EURES Job /
Targeted Mobility Schemes (apenas disponíveis para contratos ≥ 6 meses)

Dias Europeus do Emprego (www.europeanjobdays.eu)
•
•

mais de 40 eventos de recrutamento por ano, em toda a Europa
presenciais e/ou (cada vez mais) “online”
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Como chegamos até si?

iefponline

http://iefponline.iefp.pt

redes sociais

portal EURES

www.eures.europa.eu

website EURES PT
www.iefp.pt/eures

… e uma rede de perto de
1000 conselheiros EURES
nos 31 países (+30 em Portugal)
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Conheça os nossos serviços!
1. Comunique-nos a sua oferta (necessidade de recrutamento)!

http://iefponline.iefp.pt

www.eures.europa.eu

2. Fale com o conselheiro EURES na sua região
(pode ser “online”!)

Contactos em www.iefp.pt/eures
ou agende por e-mail: eures@iefp.pt
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Conheça os nossos serviços!
3. Inscreva-se no portal EURES e pesquise perfis de
candidatos ajustados às suas necessidades

4. Organize uma atividade de recrutamento noutro(s) país(es) –
pode ser “online” - com o apoio do “seu” conselheiro EURES
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Conheça os nossos serviços!
5. Participe numa feira de emprego no www.europeanjobdays.eu
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Conheça os nossos serviços!

Mais informação:
www.eures.europa.eu ou www.iefp.pt/eures
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OBRIGADA!
Nídia Figueiredo
eures@iefp.pt
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