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4. Contactos

1. WEB SITES
1.1. Informação sobre Mobilidade
Portal Europeu de Juventude – Viajar na Europa
http://europa.eu/youth/travelling_europe/index_eu_en.html
Informação a nível europeu e nacional sobre:
o
o
o
o

Todos os países da UE
Alojamento (económico)
Transportes
Ofertas e reduções especiais para jovens

A sua Europa – Informação para os cidadãos
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm
Informação europeia e nacional sobre direitos dos cidadãos:
o
o
o
o
o

Residência
Educação
Condições de trabalho
Segurança social
Direitos dos consumidores

Just Landed
http://www.justlanded.com
Fornece informações sobre viver, trabalhar ou estudar em diferentes países. Informações úteis
sobre temas como vistos, residência, emprego e finanças. Oferece guias passo-a-passo sobre
como funcionam as coisas e como sobreviver

1. 2. Estudar / Trabalhar no Estrangeiro
Portal Europeu da Juventude
http://europa.eu/youth/working/index_eu_en.html
o
o

Estágios
Procurar emprego
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o
o

Trabalhar nas férias
Au pair

http://europa.eu/youth/studying/index_eu_en.html
o
o
o
o
o

... na escola
... na universidade
... para trabalhar
Aprendizagem de línguas
Aprendizagem não-formal

Portal da Juventude:
Estudar no Estrangeiro
http://juventude.gov.pt/EducacaoFormacao/Estudar/EstudarEstrangeiro/Paginas/estudarn
oestrangeiro.aspx

Portal EURES
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pt&langChanged=true
o Procurar emprego
o Procurar conselheiros EURES!!!
o Informação útil sobre viver e trabalhar noutros países
PLOTEUS
http://ec.europa.eu/ploteus
o
o
o
o

Portal sobre oportunidades de Aprendizagem no Espaço Europeu.
Oportunidades de aprendizagem e Formação
Programas de intercâmbio e bolsas
Sistemas de educação e Formação

CV europeu
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae

1.3. Apoios / Bolsas
Eurodesk - search for funding
http://www.eurodesk.eu
Bolsas, apoio, Formação a nível europeu, etc para jove3ns, associações, e para os que
trabalham com jovens.
o
o
o
o
o

Theme search
Alphabetical search
Promoter search
Advanced search
Free text search
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UNESCO – Pesquisa
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/networking/studyabroad.shtml
Pesquisa de cursos e bolsas por país
Base de dados do Conselho da Europa (CEAD) – Atividades para jovens
http://www.dsp.coe.int/Cultural_Co-Operation/Youth
Formação, study sessions, cursos, investigação, intercâmbios de conhecimento, etc
Conselho da Europa – T-Kit 9: Financiamento e Gestão Financeira
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/publications/T-kits/T_kits
Visão geral das fontes de financiamento e gestão financeira

1.4. Encontrar parceiros
Eurodesk.eu – Como encontrar parceiros
http://www.eurodesk.org/edesk/EUToolbox.do?go=7
Bases de dados para pesquisa de parceiros

1.5. Informação EU
Portal Europeu – Informação sobre a Europa
http://europa.eu/youth/info_on_europe/index_eu_en.html
o Links para o servidor Europa
o Conselkho da Europa
o Notícias sobre a Europa União europeia
o Fontes informação sobre a Europa
o Portais Europeus
Parlamento Europeu/ Fact Sheets
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0044c3dd41/EU-fact-sheets.html
Informação geral fontes e contactos
http://ec.europa.eu/geninfo/info/index_en.htm
Como funciona a UE
http://europa.eu/about-eu/index_pt.htm

2. PUBLICAÇÕES / POSTERS
Eurodesk – Informação sobre a Europa
http://www.eurodesk.eu/edesk/EUToolbox.do
Eurodesk toolbox: Useful materials, EU animation tools, Glossaries, EU Information Relays
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Publicações Europa
http://ec.europa.eu/publications/index_en.htm
Folhetos , mapas, posters...
Livraria UE
http://bookshop.europa.eu
Visão geral de publicações gratuitas e pagas

3. BIBLIOTECAS / REDES DE INFORMAÇÃO / FERRAMENTAS DE
PESQUISA
Bibliotecas – Centros de Documentação
o

Biblioteca Central da Comissão Europeia
http://ec.europa.eu/libraries/index_en.htm

o

Bibliotecas e Arquivos
http://europa.eu/publications/libraries-archives/index_pt.htm

Centros de Informação Europe Direct
http://europa.eu/europedirect/index_pt.htm
Permitem aos cidadãos obter informações, aconselhamento, apoio e respostas a perguntas
sobre as instituições da União Europeia, legislação, políticas, programas e possibilidades de
financiamento.
Euro Info Centres - Quality business support network
http://ec.europa.eu/enterprise/networks/eic/eic.html
Estes centros informam, apoiam e aconselham sobre assuntos relacionados com PMEs
Centro Europeu do Consumidor
http://cec.consumidor.pt/
Informação ao consumidor Europeu
Rede SOLVIT
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_pt.htm
Resposta pragmática às dificuldades decorrentes de uma aplicação incorrecta da legislação do
mercado interno pelas autoridades públicas.

Rede EURYDICE Informação sobre Educação
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
Lida com informações sobre estudos comparativos e pesquisas em estruturas e sistemas de
ensino através dos pontos de contacto nacionais da UE
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Rede ENIC (European Network of Information Centres on academic recognition and
mobility) e Rede NARIC (National Academic Recognition Information Centres)
http://www.enic-naric.net
Informações sobre temas atuais na mobilidade académica e profissional internacional, e sobre
os procedimentos para o reconhecimento de diplomas estrangeiros
Portal Youth Partnership – Conselho da Europa
Centro Europeu do Conhecimento para a Política de Juventude criado em cooperação entre a
Comissão Europeia e o Conselho da Europa
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership
EURONET – Recursos sobre Juventude
http://www.euronetyouth.org
Instituições e programas; fundações, organizações de juventude de apoio, organizações juvenis
e redes; oportunidades educacionais, oportunidades de emprego e carreira, atividades de lazer,
habitação; arte e cultura
Google – Motor de busca
http://www.google.com
Wikipedia
http://www.wikipedia.org
Enciclopédia

4. CONTACTOS
Comissão Europeia
http://ec.europa.eu/contact/index_pt.htm

UE em Portugal
http://europa.eu/contact/index_pt.htm
Representação da Comissão Europeia em Portugal
http://ec.europa.eu/portugal/comissao/index_pt.htm

Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal
http://www.parleurop.pt/
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