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O que caracteriza a 

mobilidade geográfica 

no emprego na 

atualidade?

Como me posso 

preparar para a 

mobilidade no 

emprego?

A mobilidade geográfica no emprego é uma característica comum nas carreiras

da atualidade. Para tal contribuíram muitos fatores políticos e sociais. Por

exemplo, a implementação de centros de serviços partilhados, aumenta a

necessidade de mobilidade dos trabalhadores contratados por empresas

multinacionais. Nestes casos, é muito frequente a deslocação a outros países

para formação em tópicos relevantes para os objetivos da empresa, sendo a

eventual falta de disponibilidade para esta deslocação, um fator de exclusão para

este tipo de funções. A mobilidade pode tornar-se um fator determinante, também,

nas empresas com sucursais pelo país, que impliquem os trabalhadores em

visitas às mesmas, ou nas empresas cujas políticas de crescimento passam pela

expansão territorial.

O Boletim de Carreira N.º 8 pretende abordar a preparação para a mobilidade geográfica no emprego.

Algumas funções, especialmente as de chefia, abarcam mais do que uma zona geográfica, como é o caso de

diretores financeiros ou de recursos humanos responsáveis pela Península Ibérica, por uma determinada zona

da Europa ou até do mundo. Em qualquer destes casos, a disponibilidade para estas deslocações é decisiva na

escolha do candidato. Mas como nos podemos preparar para o desafio que a mobilidade geográfica de

carreira coloca na atualidade aos indivíduos? Neste boletim iremos analisar alguns aspetos que poderão

favorecer competências de mobilidade geográfica no emprego.

Anteriormente encarada como um entrave, a mobilidade geográfica tem

vindo a ser assumida pelos candidatos a emprego, especialmente os

mais jovens, como uma janela de oportunidade para novas vivências e

aquisição de diferentes skills.

Para quem pretende ser elegível para este tipo de oportunidades, os

fatores cruciais num processo de recrutamento e seleção prendem-se

com o nível dos idiomas, a par com a capacidade de adaptação a outras

culturas e a outras formas de trabalhar.

As experiências de mobilidade geográfica no emprego têm um impacto

marcante no planeamento da vida dos indivíduos. Como tal, para além de

algumas competências técnicas relacionadas com as áreas de trabalho

em particular, exigem também algumas competências pessoais e

interpessoais que podem ser antecipadas e preparadas.

Em relação às competências técnicas, o investimento na aprendizagem

de línguas e nas novas tecnologias da comunicação são fundamentais

para facilitar a adaptação ao novo contexto de trabalho. As novas

tecnologias de informação permitem-nos estabelecer formas de manter

ligações e conexão com o país de origem, e tornam o suporte social mais

efetivo.

As competências de planeamento são fundamentais para este desafio de

carreira, implicando estratégias variadas de gestão de papéis de vida. A

frequência de seminários, aconselhamento e/ou intervenções destinadas

ao desenvolvimento destas competências, são um recurso importante

para favorecer experiências de mobilidade bem sucedidas. Deveremos

investir no desenvolvimento da capacidade para integrar experiências e

conhecimentos traduzidos em significados pessoais positivos.



Apoio à Mobilidade Geográfica no Mercado de Trabalho
Apoios financeiros aos desempregados que celebrem contratos
de trabalho ou criem o seu próprio emprego e cujo local de
trabalho implique a sua mobilidade geográfica.
A medida compreende duas modalidades de apoio:
Apoio à mobilidade temporária, no caso de celebração de
contrato de trabalho com duração superior a um mês e cujo local
de trabalho diste, pelo menos, 50 Km da residência do
desempregado
Apoio à mobilidade permanente, no caso de mudança de
residência e celebração de contrato de trabalho com duração
igual ou superior a 12 meses ou criação do próprio emprego,
cujo local de trabalho diste, pelo menos, 100 Km da anterior
residência do desempregado/a.
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Afinal, como posso 

promover as 

competências de 

mobilidade do 

emprego?

Ligações Úteis
Rede EURES

O objetivo da EURES consiste em prestar informação, aconselhamento e

serviços de recrutamento/colocação em benefício de trabalhadores e

empregadores, bem como de qualquer cidadão que pretenda beneficiar do

princípio da livre circulação de pessoas.

A EURES dispõe de um rede humana de mais de 850 conselheiros EURES

que mantêm um contacto diário com candidatos a emprego e

empregadores em toda a Europa. Nas regiões transfronteiriças europeias,

a EURES desempenha um importante papel na informação e no apoio à

resolução de todo o tipo de problemas enfrentados por trabalhadores e

empregadores no domínio da mobilidade pendular transfronteiriça.

Criada em 1993, a EURES é uma rede de cooperação entre a Comissão

Europeia e os Serviços Públicos de Emprego dos Estados-Membros do

EEE (os países da UE, e a Noruega, a Islândia, Suíça e o Liechtenstein), e

ainda outras organizações parceiras. Os recursos conjuntos dos membros

e parceiros EURES fornecem uma base sólida para que a rede EURES

preste serviços de elevada qualidade a trabalhadores e empregadores.

Para desenvolver competências de mobilidade geográfica no emprego

poderemos investir ainda no desenvolvimento de experiências que promovam

a sensibilidade multicultural e promovam as competências linguísticas e de

adaptação a novos contextos de vida e formas de trabalhar.

Entre estas experiências ressaltam-se as promovidas pelos mais variados

programas de mobilidade académica, como o programa ERASMUS+.

Frequentar os cursos de línguas e/ou cursos centrados nas culturas

estrangeiras, estar ligado/a a comunidades de estudantes internacionais,

envolver-se na organização e eventos estudantis ou eventos científicos

internacionais, são outras formas de contactar com novas realidades e

estabelecer uma rede social alargada.

Tão importante como a participação e investimento nestas experiências, é a

integração das mesmas na nossa história e objetivos de carreira. Neste

sentido, o apoio especializado, ou frequência de seminários que promovam a

integração de experiências de forma positiva e autorregulada, pode ajudar a

transferir aprendizagens importantes e apoiar a integração da mobilidade em

diferentes fases de vida e de desenvolvimento da carreira.

Estímulos à Mobilidade


