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Reactivate é um projeto aberto a candidatos a emprego com mais de 35 anos e a empregadores com 

necessidades de recrutamento (com foco nas PMEs) de todos os países da UE 28. O objetivo é facilitar 

a correspondência entre ofertas de trabalho de difícil preenchimento e candidatos qualificados de 

toda a Europa. 

O EURES Portugal é parceiro no projeto "Reactivate and Relocate" liderado pelo EURES Suécia 

(Arbetsformedlingen) e apenas prevê apoios no vertente emprego. No entanto, ofertas de estágio 

ou aprendizagem podem ser cobertos por outros projetos Reactivate (ver projeto liderado pela 

Itália). 

Candidatos com interesse em participar neste projeto devem contactar um conselheiro EURES para 

obter apoio, já que todas as candidaturas ao Reactivate serão geridas e enviadas através do EURES. 

 

 DESTINATÁRIOS 

Cidadãos europeus que tenham:  

 mais de 35 anos 

 nacionalidade de um país da UE 28 

 residência legal num país da UE 28 

 pretendam encontrar emprego num país da UE 28 diferente do seu país de residência 

Empregadores:  

 legalmente estabelecidos num país da UE 28 

 à procura de trabalhadores com um perfil específico que não conseguem encontrar no seu 

próprio país para emprego 

 sejam PME's (máximo 250 trabalhadores) 

 

APOIOS 

 

Para os candidatos a emprego:  

 apoio na procura de emprego adequado às suas qualificações e posterior colocação 

 financiamento das despesas de deslocação para comparecer a uma entrevista (de acordo 

com a distância percorrida) 

 apoio à relocalização para outro país por motivos profissionais (variável de acordo com o 

país de destino) 

 financiamento das despesas com formação linguística e reconhecimento de habilitações 

académicas e/ou profissionais (valor fixo) 

 apoio extra para membros da família que também se relocalizem (valor fixo) 

 

Para os empregadores: 

 apoio ao recrutamento 

 apoio financeiro às PME (com 250 trabalhadores, no máximo) para cobrir parte dos custos 

de um programa de integração destinado ao trabalhador recentemente contratado 

(variável de acordo com o país de destino) 

Estes apoios estão sujeitos a "plafonds" máximos de elegibilidade. 

https://www.arbetsformedlingen.se/4.546b84d6158f5ee077699ce1.html
https://www.reactivatejob.eu/
https://www.reactivatejob.eu/
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CONDIÇÕES DE ACESSO  

Para os candidatos a emprego:  

 ter um convite para participação em entrevista para emprego noutro país da UE 28 

 ter uma proposta de contrato de trabalho noutro país da UE 28 (de acordo com as 

condições apresentadas no separador ofertas elegíveis) 

 solicitar o apoio financeiro antes da data da entrevista ou da mudança para o país de 

destino 

 não ter recebido apoio financeiro de outro projeto, entidade ou empregador 

Para os empregadores: 

 oferecer contratos, no mínimo, de seis meses de acordo com as condições 

apresentadas em ofertas elegíveis 

 oferecer salários e condições de trabalho de acordo com a legislação e praxis nacionais 

do mercado de trabalho, tais como convenções coletivas ou salário mínimo 

CANDIDATURAS 

PROJETO 2017 – 2018 

O EURES Portugal, através do IEFP, é parceiro no projeto liderado pela Suécia: 

País Serviço de Emprego YfEj 
Elegível para 

apoio 
Países abrangidos 

Suécia Arbetsförmedlingen Emprego UE-28 

 

Candidaturas e informações: 

Todas candidaturas serão geridas e enviadas pela rede de serviços EURES / Serviço Público de 

Emprego. Entre em contato connosco através do email: reactivate@iefp.pt para obter mais 

informações sobre este projeto, respetivos formulários de candidatura, etc. 

 

https://www.arbetsformedlingen.se/4.546b84d6158f5ee077699ce1.html
mailto:reactivate@iefp.pt

