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PPAAÍÍSSEESS  BBAAIIXXOOSS  

 

Aconselha-se a leitura prévia da brochura  

“Trabalhar no Estrangeiro – Informe-se antes de partir ” 
 

 

 

1. Representação institucional 

2. Associações Portuguesas 

3. Comunidade Portuguesa 

4. Requisitos de entrada no país 

5. Informações e contactos úteis sobre: 

  a) ofertas de trabalho;  

  b) condições de trabalho; 

  c) constituir uma empresa na Holanda;  

  d) descontos para a segurança social;  

  e) sistema de saúde;  

  f) impostos;  

  g) resolução de litígios laborais;  

  h) custo de vida; 

  i) transporte públicos; 

  j) ensino; 

6. Conselhos relevantes 

7. É suspeito de um crime ou infração penal e foi detido ou convocado para ser interrogado? 

8. Endereços úteis 

 
                                                                                                                                 Actualizado a: 18.02.2020 

 

1. Representação Institucional 

 

 De Portugal nos Países Baixos                                  

Portugal tem uma Embaixada e uma Secção Consular nos Países Baixos; encontre os contactos através 

do seguinte website: https://www.haia.embaixadaportugal.mne.pt/pt/ 

Poderá acompanhar a respetiva página de Facebook em: https://www.facebook.com/embportugal.haia/ 

 

 Dos Países Baixos em Portugal 

Os Países Baixos têm uma Embaixada em Lisboa; veja os contactos através do seguinte website: 

https://www.holandaevoce.nl/o-seu-pais-e-os-paises-baixos/portugal/quem-somos/embaixada-do-

reino-dos-paises-baixos 

https://www.haia.embaixadaportugal.mne.pt/pt/
https://www.facebook.com/embportugal.haia/
https://www.holandaevoce.nl/o-seu-pais-e-os-paises-baixos/portugal/quem-somos/embaixada-do-reino-dos-paises-baixos
https://www.holandaevoce.nl/o-seu-pais-e-os-paises-baixos/portugal/quem-somos/embaixada-do-reino-dos-paises-baixos
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2. Associações Portuguesas 

 

 Nos Países Baixos existem diversas associações portuguesas, maioritariamente, concentradas na 

área de Amsterdão, Roterdão e Haia. 

 Pode aceder aos contactos das associações portuguesas nos Países Baixos em: 

         https://www.haia.embaixadaportugal.mne.pt/pt/seccao-consular/comunidade-portuguesa/movimento-associativo 

 

 

3. Comunidade Portuguesa 

 

 Número de cidadãos portugueses a residir nos Países Baixos: 22.398, de acordo com informação 

disponibilizada no relatório estatístico, de 15 de Novembro de 2019, do Observatório da 

Emigração. 

 As principais áreas geográficas de concentração da comunidade portuguesa são as províncias da 

Holanda do Sul (Roterdão/Haia), Holanda do Norte (Amesterdão) e no Brabante do Norte 

(Breda/Eindhoven).  

 Principais setores de atividade - No que se refere ao trabalho não especializado, destacam-se os 

setores agrícola, agro-industrial, logística, metalomecânica e da construção civil. A imigração 

qualificada tem vindo a crescer, designadamente nas áreas de investigação, das telecomunicações, 

da saúde, dos serviços e ainda nas artes. 

 

4. Requisitos de entrada no país 

 

 Os Países Baixos são, à semelhança de Portugal, um país membro da União Europeia. Assim, 

qualquer cidadão português pode deslocar-se livremente para este país sem que para o efeito 

tenha que obter um visto. Basta que tenha na sua posse o Cartão de Cidadão ou Bilhete de 

Identidade válidos. 

No entanto, para se fixar como residente, deverá cumprir as condições exigidas na lei comunitária 

relativa à Livre Circulação de Pessoas no território dos Estados-Membros da União Europeia: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&from=PT 

  

 Este registo é obrigatório no caso de permanências superiores a 4 meses. Para tal, necessita de uma 

certidão internacional de nascimento (que pode obter junto da loja do cidadão mais próxima de si, 

em Portugal, ou na Secção Consular da Embaixada de Portugal nos Países Baixos) e de um 

documento de identificação válido. No momento em que procede a este registo ser-lhe-á atribuído 

um número que o identifica perante a segurança social e as finanças e que se denomina como BSN 

ou Burgerservicenummer.  

Saiba mais sobre o BSN aqui:  

https://www.government.nl/topics/personal-data/citizen-service-number-bsn 

Encontre os contactos da sua Câmara Municipal (Gemeente) aqui: 

https://www.haia.embaixadaportugal.mne.pt/pt/seccao-consular/comunidade-portuguesa/movimento-associativo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&from=PT
https://www.government.nl/topics/personal-data/citizen-service-number-bsn


3  

https://almanak.overheid.nl/Gemeenten/ 

Importa ainda ter em consideração que é obrigatória a contratação de um seguro de saúde se for 

residente permanente nos Países Baixos e a mesma deverá ser feita, no máximo, durante os três 

meses seguintes à data em que se regista no município, sob pena de ter de pagar todos os meses 

que medeiam entre a data do registo no município e a data efetiva da contratação do seguro. Antes 

de subscrever qualquer seguro faça uma comparação das ofertas disponíveis em: 

https://www.zorgverzekering.org/eng/compare/  

 Consulte a brochura “Novo nos Países Baixos”, elaborada pelo Ministério do Emprego e dos 

Assuntos Sociais dos Países Baixos e disponível, também, em língua portuguesa: 

https://www.government.nl/documents/publications/2014/03/07/new-in-the-netherlands-portugees  

 

 

5. Informações e Contactos Úteis 

 

 

a) Ofertas de trabalho 

 

Caso pretenda procurar emprego nos Países Baixos, é aconselhável que o faça através da base de dados 

oficial do instituto do emprego deste país: https://www.werk.nl/werkzoekenden/eu/working-

netherlands/jobs/ aqui, encontrará hiperligações a inumeras agências de emprego existentes no país. 

 

Toda a informação relativa aos seus direitos e deveres enquanto trabalhador nos Países Baixos, poderá ser 

encontrada no website do instituto de emprego em: https://www.werk.nl/werkzoekenden/eu/   

 

O Portal Europeu da Mobilidade Profissional (EURES) dispõe de informação útil sobre ofertas de trabalho 

nos países da União Europeia, Espaço Económico Europeu e Suíça.  

Pode informar-se sobre o mercado de trabalho nos Países Baixos na página: 

https://ec.europa.eu/eures/public/pt/homepage  

Se necessitar de esclarecimentos adicionais, poderá contactar o Conselheiro Eures português ou 

neerlandês, veja como, aqui: https://ec.europa.eu/eures/public/pt/chat-with-eures-advisers 

 

Note que, para muitos postos de trabalho é solicitada uma certificação da equivalência das habilitações 

académicas e profissionais (processo de reconhecimento de certificados e diplomas). Neste âmbito, deverá 

consultar o website https://www.nuffic.nl/en/subjects/  onde encontrará toda a informação necessária. Saiba 

mais sobre o assunto, em: https://www.nuffic.nl/en/subjects/your-foreign-diploma-in-the-

netherlands/#working-in-the-netherlands-with-a-foreign-diploma  

 

b) Condições de trabalho 

 

Para obter informações sobre o regime laboral, condições de trabalho, direitos e obrigações do 

trabalhador nos Países Baixos, aconselhamos a consulta do seguinte site: 

https://www.inspectorateszw.nl/topics/ 

https://almanak.overheid.nl/Gemeenten/
https://www.zorgverzekering.org/eng/compare/
https://www.government.nl/documents/publications/2014/03/07/new-in-the-netherlands-portugees
https://www.werk.nl/werkzoekenden/eu/working-netherlands/jobs/
https://www.werk.nl/werkzoekenden/eu/working-netherlands/jobs/
https://www.werk.nl/werkzoekenden/eu/
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/homepage
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/chat-with-eures-advisers
https://www.nuffic.nl/en/subjects/
https://www.nuffic.nl/en/subjects/your-foreign-diploma-in-the-netherlands/#working-in-the-netherlands-with-a-foreign-diploma
https://www.nuffic.nl/en/subjects/your-foreign-diploma-in-the-netherlands/#working-in-the-netherlands-with-a-foreign-diploma
https://www.inspectorateszw.nl/topics/
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O salário mínimo nos Países Baixos é ajustado de acordo com o escalão etário, ou seja, o valor vai 

aumentando gradualmente a partir dos 15 anos e até que o trabalhador complete 21 anos de idade.   

O valor do salário mínimo neerlandês, em vigor desde o dia 1 de janeiro de 2020, para trabalhadores com 

idade igual ou superior a 21 anos, é de: 1.653,60 Euros.  

O governo dos Países Baixos ajusta o valor do salário mínimo duas vezes por ano - a 1 de janeiro e a 1 de 

julho - de acordo com as mudanças nos salários médios acordados coletivamente no país. Os valores do 

salário mínimo encontram-se definidos nas tabelas disponíveis na página oficial do Governo em: 

https://www.government.nl/topics/minimum-wage/amount-of-the-minimum-wage  

Ainda em matéria de remuneração, poderá obter mais informações em www.loonwijzer.nl  

Compare os salários de Portugal e os Países Baixos, por profissão, aqui: 

https://meusalario.pt/salario/compare-seu-salario#/    

 

 

c) Constituir uma empresa nos Países Baixos 

 

Para informações sobre como iniciar um negócio ou constituir uma empresa nos Países Baixos, 

recomendamos a consulta do website governamental dedicado ao assunto: Business.gov.nl  

http://www.answersforbusiness.nl/. É igualmente aconselhável consultar a Câmara do Comércio 

neerlandesa (Kamer van Koophandel) em www.kvk.nl/english/ ou a Câmara de Comércio Portugal-

Holanda em www.ccph.pt/ 

 

Em http://www.access-nl.org/living-in-the-netherlands/working/starting-your-own-business.aspx encontrará informações 

práticas adicionais. 

 

 

d) Descontos para a segurança social e benefícios  

 

Para informações sobre benefícios fiscais nos Países Baixos, consulte a página do serviço de finanças 

deste país em: 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/ 

 

Para explicações relativas ao regime de Segurança Social a que poderá estar sujeito (encargos e 

benefícios) aconselhamos a utilização do seguinte simulador: 

www.svb.nl/int/en/wonen_werken_nederland.jsp  

Relativamente a prestações sociais, como por exemplo o abono de família (kinderbijslag), deficiência 

(PGB), velhice (AOW), consulte as hiperligações à página da instituição de Segurança Social (SVB-

Sociale Verzekeringsbank, em: https://www.svb.nl/int/en/index.jsp  que abaixo se indicam:  

https://www.government.nl/topics/minimum-wage/amount-of-the-minimum-wage
http://www.loonwijzer.nl/
https://meusalario.pt/salario/compare-seu-salario#/
http://www.answersforbusiness.nl/
http://www.kvk.nl/english/
http://www.ccph.pt/
http://www.access-nl.org/living-in-the-netherlands/working/starting-your-own-business.aspx
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/
http://www.svb.nl/int/en/wonen_werken_nederland.jsp
https://www.svb.nl/int/en/index.jsp
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- AOW https://www.svb.nl/int/pt/index.jsp  

- Kinderbijslag https://www.svb.nl/en/child-benefit/  

- PGB https://www.svb.nl/nl/pgb/  

Para informações relativas a prestações sociais por doença, maternidade, desemprego, entre outras, 

deverá entrar em contacto com a UWV- Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringe, ou consulte a 

respetiva página de internet, em: https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx 

 

 

e) Sistema de saúde 

 

Para informações sobre o acesso ao sistema de saúde neerlandês, consulte os seguintes websites: 

https://access-nl.org/healthcare-netherlands/dutch-healthcare-system/ 

https://www.government.nl/topics/health-insurance  

 

Nos Países Baixos, o seguro de saúde é obrigatório! Se pretende residir e trabalhar nos Países Baixos, 

com carácter permanente, depois de realizar o seu registo no município, deve contratualizar um seguro 

de saúde, com a maior brevidade possível. As crianças e jovens até aos 18 anos, que façam parte do 

agregado familiar, ficarão cobertas, gratuitamente, pelo seguro dos pais.  

O seguro é pago mensalmente e, em média, tem um valor de 110€/mês. Utilize este site para fazer 

simulações e comparações de pacotes de seguros de saúde: https://www.zorgverzekering.org/eng/compare/  

Se visitar o país em trabalho, turismo ou exclusivamente para estudar, deverá ser portador do Cartão 

Europeu de Seguro de Doença (CESD) para que, em caso de necessidade e sem estar registado no país, 

possa ter acesso a cuidados de saúde nos Países Baixos. O CESD pode ser pedido através do site da 

Segurança Social http://www.seg-social.pt/pedido-cartao-europeu-seguro-doenca ou no Centro Distrital 

do Instituto da Segurança Social, IP, da sua área de residência. 

 

 

f) Impostos e benefícios fiscais 

 

Para informações sobre impostos e benefícios fiscais em vigor no país, contacte o Serviço de Finanças 

(Belastingdienst) encontre as formas de contacto aqui: 

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/standaard_functies/individuals/contact/calling/ca

lling_a_tax_information_line ou consulte a seguinte página: 

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/ 

https://www.svb.nl/int/pt/index.jsp
https://www.svb.nl/en/child-benefit/
https://www.svb.nl/nl/pgb/
https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx
https://access-nl.org/healthcare-netherlands/dutch-healthcare-system/
https://www.government.nl/topics/health-insurance
https://www.zorgverzekering.org/eng/compare/
http://www.seg-social.pt/pedido-cartao-europeu-seguro-doenca
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/standaard_functies/individuals/contact/calling/calling_a_tax_information_line
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/standaard_functies/individuals/contact/calling/calling_a_tax_information_line
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/
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g) Resolução de litígios laborais 

 

Em   caso   de   litígio   laboral    deverá   contactar   a Inspeção do Trabalho Holandesa, 

(Arbeidsinspectie): https://www.inspectorateszw.nl/   

 

Para apresentação de uma queixa sobre um eventual incumprimento da Lei em situação de trabalho nos 

Países Baixos, aceda ao formulário em: 

https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/klachtenformulier_Portuguese/?get=true 

Pode ainda contactar o Juridisch Loket (gabinete neerlandês que presta apoio jurídico gratuito). O 

Juridisch Loket presta apoio em diversas áreas, tais como questões laborais. 

 

 

h) Custo de vida 

 

Se pretende vir residir nos Países Baixos importa ter em consideração que o custo de vida neste país é 

superior ao de Portugal. Para procurar alojamento nos Países Baixos, seja arrendando ou adquirindo 

habitação própria, poderá utilizar a base de dados oficial do mercado imobiliário neerlandês para fazer a 

sua pesquisa. Aceda aqui: http://www.funda.nl/en/ 

 

   Os custos com a habitação são variáveis e poderão ser mais elevados nas cidades mais populosas, como é o 

caso de Amesterdão, Roterdão ou ainda na Haia. Deverá ter em consideração que, para além da renda 

mensal, terá também de pagar as taxas camarárias do lixo, esgotos e manutenção das águas. Em algumas 

cidades, por exemplo, a recolha de lixo só se faz uma vez por semana. São aplicáveis multas por depositar 

o seu lixo na via pública fora dos locais/calendários/horários estabelecidos para o efeito, fora dos depósitos 

de lixo, quando existam, ou no depósito incorreto. De acordo com a cidade, também a recolha dos plásticos 

e cartão poderão estar sujeitos a dias específicos. Consulte a página de internet do seu município para saber 

a que dias se realizam as respetivas recolhas. 

    

   Em matéria de habitação, poderá obter mais informações em http://www.access-nl.org/living-in-the-

netherlands/living/housing.aspx . Recomendamos também a consulta da informação oficial do governo (em 

inglês) em matéria de arrendamento www.government.nl/topics/housing/contents/rented-housing. 

 

Informe-se previamente se o alojamento é assegurado pelo seu empregador. Se este lhe propuser 

alojamento, esclareça antecipadamente quem suportará os custos. Pergunte quanto irá pagar e o que está 

incluído no preço. 

Pelo alojamento, o empregador poderá reter uma quantia razoável do seu salário que pode variar entre € 

80 e € 100 por semana. 

Faça sempre um acordo por escrito. 

Caso não tenha obtido uma solução junto do proprietário ou responsável pelo alojamento, as queixas 

relativas ao alojamento podem ser apresentadas, em última instância, no seu município (gemeente). No 

https://www.inspectorateszw.nl/
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/klachtenformulier_Portuguese/?get=true
http://www.funda.nl/en/
http://www.access-nl.org/living-in-the-netherlands/living/housing.aspx
http://www.access-nl.org/living-in-the-netherlands/living/housing.aspx
http://www.government.nl/topics/housing/contents/rented-housing
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entanto, o município não é responsável por lhe garantir residência. 

 

i) Transportes públicos 

 

O custo com os transportes varia em função dos mesmos e respectivas distâncias, sendo de referir, a título 

de exemplo, que uma viagem de comboio (só ida) de Roterdão para Amesterdão (75 km de distância) 

custa € 16,40 (Fevereiro 2020) e um bilhete de autocarro urbano, elétrico ou de metropolitano custa entre 

3 a 4€. 

Planeie aqui http://www.ns.nl/en as suas viagens de comboio. Planeia aqui as suas viagens em todos os 

transporte públicos:  https://9292.nl/en  

 

É aconselhável a aquisição do OV-Chipkaart, um cartão recarregável que lhe permite pagar as 

deslocações com um custo médio de €1,50/Km mediante validação, à entrada e saída de cada transporte. 

Este cartão tem um custo de aquisição de 7,50€, sem saldo incluído. Obtenha mais informações acerca do 

OV-Chipkaart no respetivo website https://www.ov-chipkaart.nl/purchase-an-ov-chipkaart/what-is-the-

ovchipkaart.htm  

 

Por se tratar do meio de deslocação, por eleição, deste país e por ser também o mais económico, nas 

deslocações diárias e em distâncias curtas, uma boa parte da população opta por usar a bicicleta. Os Países 

Baixos tem uma rede de ciclovias muito abrangente e segura.  

 

 

j) Ensino 
 

Para obter informações sobre o sistema de ensino nos Países Baixos, poderá contactar a Coordenação de 

Ensino de Português da Embaixada de Portugal na Haia, através do endereço eletrónico: 

ensinohaia@gmail.com 

Para uma visão geral sobre o sistema de ensino deste país, aconselhamos a consulta do seguinte site: 

https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-in-the-netherlands/ 

 

Pode comparar os sistemas de ensino português e neerlandês, através da consulta da brochura elaborada 

pela NUFFIC e disponível  em:  https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-and-diplomas-portugal/  

 

Em matéria de reconhecimento de habilitações literárias (diplomas) e/ou competências profissionais, 

consulte a informação disponível em https://www.nuffic.nl/en/subjects/your-foreign-diploma-in-the-

netherlands/  

Sobre o sistema de financiamento de estudos neste país, consulte https://duo.nl/particulier/student-

finance/index.jsp 

 

 

http://www.ns.nl/en
https://9292.nl/en
https://www.ov-chipkaart.nl/purchase-an-ov-chipkaart/what-is-the-ovchipkaart.htm
https://www.ov-chipkaart.nl/purchase-an-ov-chipkaart/what-is-the-ovchipkaart.htm
mailto:ensinohaia@gmail.com
https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-in-the-netherlands/
https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-and-diplomas-portugal/
https://www.nuffic.nl/en/subjects/your-foreign-diploma-in-the-netherlands/
https://www.nuffic.nl/en/subjects/your-foreign-diploma-in-the-netherlands/
https://duo.nl/particulier/student-finance/index.jsp
https://duo.nl/particulier/student-finance/index.jsp
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6. Conselhos Relevantes 

 

 

 Antes de tomar a decisão de emigrar para os Países Baixos conheça as oportunidades de trabalho 

e as condições de vida que irá encontrar. 

 

 Em Dezembro de 2019, a taxa de desemprego neste país, situava-se nos 3.2%. 

 

 Aconselha-se a quem pretenda emigrar para este país o conhecimento da(s) língua(s) inglesa e/ou 

neerlandesa. 

 

 Quando se instalar nos Países Baixos proceda à sua inscrição consular na Secção Consular da 

Embaixada de Portugal em Haia. Veja aqui como contactar:  

                                  https://www.haia.embaixadaportugal.mne.pt/pt/seccao-consular/informacao-geral 

 

 Atualize a morada no seu Cartão de Cidadão junto da Secção Consular da Embaixada de Portugal. 

A morada constante do seu Cartão de Cidadão, é também a sua morada fiscal. A alteração da 

morada no Cartão do Cidadão permite evitar alguns riscos, nomeadamente o risco de ser tributado 

nos dois países e assim pagar impostos em duplicado.  

Os cidadãos nacionais, residentes no estrangeiro, no ato de pedido/renovação do cartão de cidadão, 

optam por ser, ou não, inscritos no recenseamento eleitoral português. Quando optem pela 

inscrição no recenseamento eleitoral português, são oficiosa e automaticamente inscritos na 

comissão recenseadora (secção consular da embaixada ou posto consular) correspondente à morada 

indicada no Cartão de Cidadão. 

 

7. É suspeito de um crime ou infração penal e foi detido ou convocado para ser interrogado? 

 

Conheça os seus direitos e deveres: 

-  se for detido como suspeito e levado para a esquadra da polícia; 

-  se for convocado para ser interrogado por suspeita de ter cometido algum crime ou infração penal; 

-  se for detido ao abrigo de um mandato de detenção europeu e levado para uma esquadra ou outro local de 

interrogatório. 

Consulte aqui as brochuras, em língua portuguesa, disponibilizadas pelo Ministério da Justiça e da 

Segurança, dos Países Baixos:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-
geschiloplossing/documenten/brochures/2017/03/01/u-wordt-verdacht-van-een-strafbaar-feit-portugees 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-
geschiloplossing/documenten/brochures/2017/03/03/je-wordt-verdacht-van-een-strafbaar-feit-portugees 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-
geschiloplossing/documenten/brochures/2014/07/01/u-bent-aangehouden-in-verband-met-een-europees-
aanhoudingsbevel-en-meegenomen-naar-het-politiebureau-of-andere-verhoorlocatie.-wat-zijn-uw-rechten-
portugees 

https://www.haia.embaixadaportugal.mne.pt/pt/seccao-consular/informacao-geral
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/documenten/brochures/2017/03/01/u-wordt-verdacht-van-een-strafbaar-feit-portugees
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/documenten/brochures/2017/03/01/u-wordt-verdacht-van-een-strafbaar-feit-portugees
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/documenten/brochures/2017/03/03/je-wordt-verdacht-van-een-strafbaar-feit-portugees
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/documenten/brochures/2017/03/03/je-wordt-verdacht-van-een-strafbaar-feit-portugees
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/documenten/brochures/2014/07/01/u-bent-aangehouden-in-verband-met-een-europees-aanhoudingsbevel-en-meegenomen-naar-het-politiebureau-of-andere-verhoorlocatie.-wat-zijn-uw-rechten-portugees
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/documenten/brochures/2014/07/01/u-bent-aangehouden-in-verband-met-een-europees-aanhoudingsbevel-en-meegenomen-naar-het-politiebureau-of-andere-verhoorlocatie.-wat-zijn-uw-rechten-portugees
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/documenten/brochures/2014/07/01/u-bent-aangehouden-in-verband-met-een-europees-aanhoudingsbevel-en-meegenomen-naar-het-politiebureau-of-andere-verhoorlocatie.-wat-zijn-uw-rechten-portugees
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/documenten/brochures/2014/07/01/u-bent-aangehouden-in-verband-met-een-europees-aanhoudingsbevel-en-meegenomen-naar-het-politiebureau-of-andere-verhoorlocatie.-wat-zijn-uw-rechten-portugees
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8. Endereços úteis 

 

EM PORTUGAL 

 
Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas – (GAP) Gabinetes de 
Atendimento ao Público 
 
Lisboa - Largo das Necessidades, nº 42, 1350-179 Lisboa 
Contacto: (+ 351) 217 929 700 / 217 929 723  
E-mail: secretariado.dgaccp@mne.pt 
 
Porto – Rua do Rosário nº 135, 4050-523 Porto 
Contacto: (+ 351) 223 395 450 / 223 395 469 
 

O atendimento nos Gabinetes de Atendimento ao Público (GAP) é efetuado, por marcação prévia 

online, através da seguinte hiperligação disponível no Portal das Comunidades Portuguesas: 

https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/agendamento-online-de-atos-consulares   

 
 

Gabinete de Apoio ao Emigrante  
https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/gabinete-de-apoio-ao-emigrante-gae  

 

Programa Regressar 

www.programaregressar.gov.pt 

Telefone: (+351) 300 088 000 

Whatsapp e/ou Skype: (+351) 965 723 280 

E-mail: info@programaregressar.gov.pt 

 
Instituto do Emprego e Formação Profissional  
Rua de Xabregas, nº 56  
1949-003 Lisboa  

Telefone: (+351) 218 614 100/ 808 200 670  

www.iefp.pt / iefp.info@iefp.pt  

 

Autoridade para as Condições do Trabalho 

Avenida Casal Ribeiro, 18-A 

1000-092 Lisboa 

Telefone: (+351) 213 308 700/Fax: 213 308 706 

www.act.gov.pt / geral@act.gov.pt 

 
Instituto da Segurança Social 
Rua Rosa Araújo, nº 43 

1250-194 Lisboa 

Telefone: 808 266 266, dias úteis das 9H00 às 

17H00 Do estrangeiro: (+351) 210 495 280 
www.seg-social.pt 
 
 
SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - Sede 

Avenida do Casal de Cabanas 

Urbanização Cabanas Golf Nº 1 

2734-506 Barcarena / OEIRAS 

Telefone: (+351) 214 236 200 / 965 903 600 

Fax: (+351) 214 236 640 

E-Mail: sef@sef.pt 

mailto:secretariado.dgaccp@mne.pt
https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/agendamento-online-de-atos-consulares
https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/gabinete-de-apoio-ao-emigrante-gae
http://www.programaregressar.gov.pt/
mailto:info@programaregressar.gov.pt
http://www.iefp.pt/
mailto:iefp.info@iefp.pt
http://www.act.gov.pt/
mailto:geral@act.gov.pt
http://www.seg-social.pt/
mailto:sef@sef.pt
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https://www.sef.pt/pt/Pages/homepage.aspx 
 

Embaixada dos Países Baixos em Lisboa 
Avenida Infante Santo 

43-5 1399-011 Lisboa 

Telefone +351 213914900  

                     Fax (+351)213914950 

                     E-mail lis@minbuza.nl  

https://www.holandaevoce.nl/o-seu-pais-e-os-paises-baixos/portugal/quem-somos/embaixada-do-reino-dos-

paises-baixos 

 

  

*** 

NOS PAÍSES BAIXOS 

 
Embaixada de Portugal na Haia 
Zeestraat 74 – 2518AD Den Haag 

                     Tel: +31 (0)70 363 02 17 
                     Fax: +31 (0)70 361 55 89 
                     Email: haia@mne.pt 
                     https://www.haia.embaixadaportugal.mne.pt/pt/ 
                     Facebook: https://www.facebook.com/embportugal.haia/ 
 
 

Secção Consular da Embaixada de Portugal na Haia 
Bazarstraat 1- 2518AE Den Haag 
Tel: +31 (070)3020150 
Fax: +31 (070)3607701 
E-mail:  sconsular.haia@mne.pt  

 

 

Inspeção de Trabalho Holandesa (Arbeidsinspectie) 
Postbus 90801 - 2509 LV Den Haag 

Tel: +31 (0)30 2305600 

Internet: https://www.inspectorateszw.nl/contact  

 

Gabinete de aconselhamento gratuito para questões jurídicas, disputas e conflitos (Juridisch Loket) 

Telefone: 0900 8020 (*€ 0,25 p/min, num valor máximo de € 12,50.  

Exclusiva a tarifa inicial de contacto telefónico no valor de 4,5 cêntimos). 
Formulário de contacto online: https://www.juridischloket.nl/email-ons/ 

Internet: https://www.juridischloket.nl/contact/ 

 

 

Segurança Social (SVB- Sociale Verzekeringsbank) 

https://www.svb.nl/int/nl/algemeen/contact/contact_algemeen/index.jsp 

 

 

Instituto de apoios sociais para funcionários (UWV) 

https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx 

 

 

Autoridade holandesa para veículos e mobilidade terrestre (RDW) 

https://www.rdw.nl/over-rdw/information-in-english  

 

Ajuda ao sem-abrigo 

- Exército de Salvação na Holanda 

http://www.legerdesheils.nl/ 

 

https://www.sef.pt/pt/Pages/homepage.aspx
mailto:lis@minbuza.nl
https://www.holandaevoce.nl/o-seu-pais-e-os-paises-baixos/portugal/quem-somos/embaixada-do-reino-dos-paises-baixos
https://www.holandaevoce.nl/o-seu-pais-e-os-paises-baixos/portugal/quem-somos/embaixada-do-reino-dos-paises-baixos
http://portugal.nlembaixada.org/
mailto:haia@mne.pt
https://www.haia.embaixadaportugal.mne.pt/pt/
https://www.facebook.com/embportugal.haia/
mailto:sconsular.haia@mne.pt
https://www.inspectorateszw.nl/contact
https://www.juridischloket.nl/email-ons/
https://www.juridischloket.nl/contact/
https://www.svb.nl/int/nl/algemeen/contact/contact_algemeen/index.jsp
https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx
https://www.rdw.nl/over-rdw/information-in-english
http://www.legerdesheils.nl/
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- Câmara Municipal da Haia 

https://www.denhaag.nl/en/care-and-support/what-is-the-social-support-act-wmo.htm  

 

https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/daklozenzorg/nachtopvang-voor-daklozen.htm  

 

- Câmara Municipal de Amesterdão 

https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/dak-of-thuisloos/ 

 

 

Outras informações úteis on-line 

 

Guias informativos temáticos 

http://www.access-nl.org/about-access/access-publications/guides.aspx 

 

Outras Entidades 

 

Sites de recrutamento / ofertas de emprego 

www.werk.nl 

www.access-nl.org/living-in-the-netherlands/working/finding-a-job.aspx 

www.allevacaturesites.nl 

www.nationalevacaturebank.nl/ 

www.intermediair.nl/vacature/zoeken 

www.vacant.nl 

www.maandag.nl 

www.jobrapido.nl 

www.noordflank.nl 

www.monsterboard.nl/ 

 

 

Agências de emprego para estrangeiros 

www.undutchables.nl 

www.iamexpat.nl 

www.togetherabroad.nl 

www.uniquemultilingual.com 

www.adamsrecruitment.nl 

www.bluelynx.nl 

www.kellyservices.com 

www.octagon.nl 

 

Agências de Emprego Especializado 

seasonalwork.nl agricultura e horticultura  

agrojobs.nl setor agricola 

intermediair.nl especializado em empregos de ensino superior 

medweb.nl pessoal médico  

academictransfer.com académicos  

cadjobs.nl artistas técnicos 

archined.nl arquitetos 

 

Empregos em empresas de trabalho temporário:  

www.flerk.nl 
www.uitzenbureau.nl 
www.abu.nl 

 

Voluntariado 

http://www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk/index.aspx 

 

https://www.denhaag.nl/en/care-and-support/what-is-the-social-support-act-wmo.htm
https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/daklozenzorg/nachtopvang-voor-daklozen.htm
https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/dak-of-thuisloos/
http://www.access-nl.org/about-access/access-publications/guides.aspx
http://www.werk.nl/
http://www.access-nl.org/living-in-the-netherlands/working/finding-a-job.aspx
http://www.allevacaturesites.nl/
http://www.nationalevacaturebank.nl/
http://www.intermediair.nl/vacature/zoeken
http://www.vacant.nl/
http://www.maandag.nl/
http://www.jobrapido.nl/
http://www.noordflank.nl/
http://www.monsterboard.nl/
http://www.undutchables.nl/
http://www.iamexpat.nl/
http://www.togetherabroad.nl/
http://www.uniquemultilingual.com/
http://www.adamsrecruitment.nl/
http://www.bluelynx.nl/
http://www.kellyservices.com/
http://www.octagon.nl/
https://seasonalwork.nl/
https://www.aeresagree.nl/
http://www.intermediair.nl/
https://www.medweb.nl/
https://www.academictransfer.com/nl/
https://www.cadjobs.nl/
https://www.archined.nl/
http://www.flerk.nl/
http://www.uitzenbureau.nl/
http://www.abu.nl/
http://www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk/index.aspx
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Instituições de integração e subsídios:  

www.uwv.nl 

www.reintegratiekiezen.nl 

www.blikopwerk.nl  

 

 

Sites de seguros de saúde: 

www.independer.nl  

https://www.zorgverzekering.org/eng/compare/ 

 

Discriminação/racismo: 

www.radar.nl 

 

Governo dos Países Baixos:  

https://www.government.nl/  

http://www.uwv.nl/
http://www.reintegratiekiezen.nl/
http://www.blikopwerk.nl/
http://www.independer.nl/
https://www.zorgverzekering.org/eng/compare/
http://www.radar.nl/
https://www.government.nl/

