
EURAXESS 
Links

A sua rede global
Ligue-se  
à pesquisa europeia

Investigação e 
inovação

O que é o EURAXESS?
O EURAXESS consiste numa iniciativa pan-europeia única que fornece 
informações e serviços de apoio a pesquisadores profissionais. Apoiado 
pela União Europeia e pelos respetivos Estados-Membros, tem como 
objetivo incentivar a mobilidade e o desenvolvimento da carreira do 
pesquisador, melhorando simultaneamente a colaboração científica entre 
a Europa e o mundo.

Para obter mais detalhes visite:

www.euraxess.org
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Ligando 
pesquisadores europeus ao mundo

O EURAXESS Links consiste num serviço de rede que liga pesquisadores  
europeus a outras partes do mundo. Fornece oportunidades de colabo-
ração internacional e de mobilidade na carreira.

Uma rede em crescimento
Links está atualmente presente no Brasil, China, Índia Japão, América do 
Norte e quatro países da região ASEAN 1 – nomeadamente Indonésia,  
Malásia, Singapura e Tailândia.

Apoiando o pesquisador europeu 
O EURAXESS Links pode ajudar na colaboração com colegas na Europa 
e no estrangeiro, na procura do próximo passo na carreira e no aumento 
das oportunidades de trabalho em rede.

Encontra-se disponível uma gama de serviços gratuitos para membros 
Links, incluindo:

‣  Um sítio web repleto de informações sobre financiamento para 
pesquisa, oportunidades de carreira, conferências e cursos de 
formação;

‣  Uma newsletter eletrónica com pormenores sobre convites  
à apresentação de propostas, desenvolvimentos de políticas, 
empregos e oportunidades de projetos em parceria;

‣ Reuniões e eventos regulares de trabalho em rede;

‣ Um «quadro de avisos» virtual onde pode colocar informações.

Apoiando
o pesquisador não europeu

O EURAXESS Links pode ajudar na procura de empregos e de oportuni-
dades de colaboração em toda a Europa. A equipa do Links também pode 
ajudar caso escolha mudar para a Europa para trabalhar ou devido  
a uma bolsa.

O EURAXESS tem um portal de empregos que indica milhares de vagas 
para pesquisadores numa diversidade de campos. Caso tenha interesse, 
encontrará pessoal formado e experiente do EURAXESS disponível para 
fornecer apoio gratuito e prático relativamente a questões como vistos 
de trabalho e autorizações de residência. Também podem encontrar 
assistência no que respeita a necessidades mais pessoais tais como encon-
trar alojamento.

Pode também aceder a todos os serviços do EURAXESS, de forma igual 
aos seus pares europeus.

 

 

Representantes Regionais 
EURAXESS Links – o seu recurso local

Pode encontrar Representantes Regionais do Links em todas as regiões  
e países do EURAXESS Links. Estes fornecem assistência personalizada  
a pesquisadores europeus e não europeus na sua situação que 
pretendem beneficiar do apoio do EURAXESS Links.

Os Representantes Regionais do Links também atuam como 
«embaixadores» da pesquisa europeia na comunidade local, encorajando 
a colaboração e a troca de informação.

Encontre os seus representantes locais em: links.euraxess.org 
 

1.
ASEAN: a Associação das Nações do Sudeste Asiático

links.euraxess.org

