Checklist para
ser membro
EURES:

Uma rede mais
forte e abrangente
A rede EURES quer abranger um maior
número de organizações, prestando
mais informações, orientação e serviços
de recrutamento a um público ainda
mais vasto de candidatos a emprego e
empregadores em toda a Europa.

✓ encontrar-se regularmente
constituída e registada em Portugal
✓ exercer em Portugal a atividade de
intermediação entre a oferta e a
procura de emprego
✓ ter a situação tributária e contributiva
regularizada
✓ ter sede e atividade em Portugal há
pelo menos 2 anos
✓ prestar todos os serviços universais
de apoio à mobilidade
✓ partilhar as ofertas de emprego
disponibilizadas
✓ partilhar os pedidos de emprego e
currículos (com prévio consentimento
de divulgação)
✓ prestar os serviços EURES

gratuitamente

Candidate-se!
Mais informações em:
www.iefp.pt/eures
eures-gnc@iefp.pt

Ser membro EURES:
Porquê?
Como membro EURES pode cooperar com a rede
dos outros países e:
✓ trabalhar em conjunto sob a marca EURES
✓ contactar os Conselheiros de outros países
para atividades de seleção e recrutamento
✓ ter informação especializada sobre o
mercado de trabalho europeu
✓ conectar-se às atividades de outros
membros e parceiros
✓ beneficiar de formação a nível nacional e
europeu para os Conselheiros EURES
✓ consultar/registar ofertas e CV no portal
EURES
✓

apresentar candidaturas a apoios à
mobilidade europeus

Admissão de
novos membros

`

Em Portugal… 34 conselheiros

EURES
Rede europeia de serviços de
emprego desenhada para
facilitar a livre circulação de
trabalhadores a nível
transnacional e transfronteiriço
✅ EURES abrange 32 países
(UE28, Islândia, Liechtenstein,
Noruega e Suíça)
✅ Portal EURES em 26 línguas
✅ Mais de 3.7 milhões de
ofertas│350 000 CV│14 300
empregadores
✅ Mais de 1 000 colaboradores
✅ Plataforma para organização
de eventos (European Job
Days)

✅ 31 no Instituto do Emprego e Formação
Profissional (a nível central, regional e
local e, ainda, no EURES
Transfronteiriço)
✅ 2 na Direção Regional do Emprego e
Qualificação Profissional dos Açores
✅ 1 no Instituto de Emprego da Madeira

