
 

IRLANDA  

O SEU GUIA PARA UM NOVO COMEÇO 

 

A IRLANDA OLHA PELO O SEU FUTURO 

O objetivo desta iniciativa é o de proporcionar informação que seja útil para si que vem para a Irlanda. 
Este guia apresenta os passos que deve tomar antes de viajar e aquando da sua chegada à Irlanda. 
Fornece informações úteis e endereços onde pode obter mais ajuda. 

O QUE É IMPORTANTE SABER ANTES DE PARTIR 

Ir para o estrangeiro pode ser uma grande experiência, oferecendo às pessoas a oportunidade de 
experimentar o modo de vida cultural, social e económico de um outro país. A Irlanda é um destino 
popular para os Europeus que procuram emprego noutros destinos e muitos aproveitaram o direito de 
viver e trabalhar na Irlanda. No entanto, para obter o máximo partido da sua experiência é muito 
importante obter informações sobre os empregos as condições de vida e de trabalho, o direito laboral e 
a atual situação económica antes de partir.   

Isso pode ser feito usando o sistema EURES (Serviços Europeus de Emprego) que foi criado pela 
Comissão Europeia para facilitar a livre circulação de trabalhadores.  

O EURES fornece acesso aos seguintes serviços: 

• Mais de 3.000.000 empregos por toda a Europa, incluindo a Irlanda  

• Uma base de dados central com informações sobre as condições de vida e de trabalho de 
cada um destes países  

• Conselheiros EURES especialmente treinados no âmbito dos Serviços Públicos de Emprego 
do seu país de origem que lhe darão um abrangente aconselhamento e orientação acerca da 
sua mobilidade. Na Irlanda, o sistema EURES encontra-se inserido nos Serviços de Emprego 
do Departamento de Protecção Social.  

Pode aceder ao EURES na internet, através do site www.eures.europa.eu ou dos Serviços Públicos de 
Emprego da sua área de residência.   

 

CHECKLIST 

QUANDO CHEGAR CONFIRME QUE TEM:  

• um passaporte válido da UE/EEE ou Suiço ou um bilhete de identidade válido  
• uma cópia do contrato ou termos de trabalho, e que compreende as suas condições  
• alojamento no local para onde vai mudar-se  

• um Cartão Europeu de Seguro de Saúde, cobertura de despesas médicas urgentes ou um 
seguro de saúde privado (opcional)  

• fundos suficientes até receber o ordenado ou para regressar a casa se necessário  
• os Documentos adequados (U1, U2, U3) 

Se tem alguma dúvida contate um Conselheiro EURES no seu país de residência ou um Conselheiro 
EURES na Irlanda (para mais contatos consulte www.eures.europa.eu)  

 

http://www.eures.europa.eu/
http://www.eures.europa.eu/


 

PERSONAL PUBLIC SERVICE NUMBER (PPSN) 

Qualquer pessoa que inicie uma atividade professional na Irlanda deve obter um Personal Public 
Service Number (PPSN), o equivalente ao Número de Identificação Fiscal português. Para obter este 
número deve contatar um dos Serviços de Assistência Social responsáveis pelo registo. Para mais 
informações sobre o processo e requisitos necessários consulte a página do Departamento de 
Protecção Social (Department of Social Protection) em www.welfare.ie  

Os cidadãos da União Europeia (UE), Suiça e do Espaço Económico Europeu (EEE) têm o direito de 
viver e trabalhar na Irlanda sem autorização de trabalho, e ainda os mesmos direitos que dos cidadãos 
Irlandeses em relação a remuneração e condições de trabalho. 

Se é membro da UE e/ou do Espaço Económico Europeu (EEE) não necessita de autorização de 
residência. Todos os cidadãos estrangeiros que não são cidadãos de um Estado Membro da UE, do 
Espaço Económico Europeu e da Suiça, devem registar-se no Departamento Nacional de Imigração da 
Garda (Policía Nacional Irlandesa) (Garda National Immigration Bureau) em 
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration  

 
ENCONTRAR EMPREGO 

Antes de partir para a Irlanda deve primeiro procurar oportunidades de emprego no país, informar-se e 
aconselhar-se junto dos Conselheiros EURES nos Centros de Emprego do seu país de residência 
(consulte a página www.eures.europa.eu para informações de contato de Conselheiros EURES).  

Quando chegar, diriga-se a um gabinete local Intreo para assistência na procura de emprego e para 
outras informações sobre a Irlanda, localizados em todas as principais cidades Irlandesas.  

Os cidadãos do EEE têm acesso gratuito aos serviços de emprego Irlandeses. Informação sobre 
ofertas de emprego na Irlanda pode ser obtida junto de qualquer Gabinete Intreo e/ou na página Jobs 
Ireland em www.jobsireland.ie  

O novo serviço do Departamento de Proteção Social, Intreo, é um ponto único de contato para todos 
os serviços de apoio ao emprego e ao rendimento. O Intreo oferece um serviço personalizado, 
baseado nas suas necessidades individuais, incluisive: conselhos sobre educação, oportunidades de 
formação e desenvolvimento pessoal, assistência e informação sobre a procura de emprego, e acesso 
aos nossos apoios ao rendimento. Disponibilizamos ainda de um serviço de interpretação em todos os 
gabinetes do território nacional. Para mais informações visite www.intreo.ie.  

Agências Privadas de Recrutamento 

As agências privadas de recrutamento não podem cobrar aos canditatos de emprego pelo serviço de 
registo nas suas bases de dados. Estas devem estar licenciadas pelo Departamento de 
Empreendedorismo (Department of Enterprise, Trade and Employment). Uma lista das agências de 
emprego licenciadas está disponível na Secção de Licenças para Agências de Emprego do 
departamento (Employment Agency Licensing Section). Para mais informação consulte:  
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-
agencies/  

As agências privadas encontram-se na Lista Telefónica Golden Pages, na seção “Agências de 
Emprego” em www.goldenpages.ie e na Associação de Agências, a Federação Nacional de 
Recrutamento (National Recruitment Federation) em www.nrf.ie 
 

Se necessita de informação sobre os seus direitos legais no trabalho contate os serviços de Relações 
Laborais (Workplace Relations) através do número +353 059 917 8990 ou consulte a página 
www.workplacerelations.ie  

http://www.welfare.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration
file:///C:/Users/vip/Desktop/Carolina/TO%20DO/www.eures.europa.eu
http://www.jobsireland.ie/
http://www.intreo.ie/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
http://www.nrf.ie/
http://www.workplacerelations.ie/


 

ALOJAMENTO 

Compra e aluguer  

O alojamento alugado está disponível com ou sem mobília. Normalmente são necessárias cauções de 
até ao valor dum mês.  

O alojamento é anunciado na imprensa nacional e local, e também na Internet. Os agentes imobiliários 
irlandeses vendem e alugam propriedades.  

• www.daft.ie  

• www.myhome.ie  

• www.property.ie  

• www.hostels-ireland.com  

• www.anoige.ie  

Serviços públicos  

As empresas responsáveis pelo fornecimento de gás, electricidade e água são as seguintes:  

• Gás: Irish Gas Board ('Bord Gais Eireann')  
• Electricidade: Electricity Supply Board (ESB)  
• Água: Água Irlandesa: www.water.ie       

 

AULAS DE INGLÊS 

O Advisory Council for English Language Schools fornece uma lista das escolas reconhecidas que se 
dedicam ao ensino de inglês, como língua estrangeira, em www.acels.ie 

Esta lista inclui as organizações reconhecidas pelo Ministério da Educação,e é actualizada 
regularmente. 

Alternativamente, é possível que a sua biblioteca local ofereça cursos linguaphone ou disponha de 
grupos de intercâmbio linguístico. A lista de bibliotecas locais e detalhes de contacto está disponível 
em http://www.library.ie/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daft.ie/
http://www.myhome.ie/
http://www.property.ie/
http://www.hostels-ireland.com/
http://www.anoige.ie/
http://www.water.ie/
http://www.acels.ie/search.htm
http://www.library.ie/


 

DIREITOS LABORAIS 

A entidade patronal é responsável por assegurar que todos os seus empregados têm acesso aos 
direitos básicos laborais, regulados legislação laboral. 
  
A Comissão de Relações Laborais (Workplace Relations Commission, WRC) foi estabelecida a 1 de 
outubro de 2015, de forma a garantir que a legislação dos direitos laborais era cumprida através da 
monitorização, inspeção e serviços de execução. A WRC abrange vários aspetos dos direitos laborais, 
inclusive Termos de Emprego, Salários, Férias, Extinção do posto de trabalho, Despedimento, Aviso 
Prévio e trabalhadores Destacados que vêm trabalhar para a Irlanda. Para mais informação consulte: 
www.workplacerelations.ie 
 
Desde 1 de Janeiro de 2022 o salário mínimo é de 10.50 € por hora. 
 
A taxa de salário mínimo aumenta de tempos a tempos. Informação sobre os salários mínimos atuais 
estão disponíveis nos Serviços de Atendimento ao Cliente das Relações Laborais do Departamento de 
Empreendedorismo. Para mais informação consulte: www.workplacerelations.ie 

Alguns sectores industriais, inclusive agricultura, restauração, limpeza, construção, eletricidade, 
hotelaria (fora da cidade de Dublin, Dun Laoghaire e Cork), mercearias, e segurança estão abrangidos 
por Acordos/Regulamentos juridicamente vinculativos que estabelecem taxas de salário mínimo, por 
vezes superior ao salário minímo nacional. Informações e cópias destes Acordos/Regulamentos estão 
disponíveis mediante pedido no Serviço de Atendimento ao Cliente das Relações Laborais em 
www.workplacerelations.ie 

Contrato de Trabalho 

A Lei do Trabalho de 1994 exige que a entidade patronal forneça aos empregados uma declaração 
escrita de determinados pontos do contrato de trabalho. Esta declaração deve incluir informação sobre:  

• o nome e a morada da entidade patronal  
• o local de trabalho  
• o título/natureza do trabalho  
• a data de início do trabalho  
• a duração prevista do contrato (se for um contrato temporário) ou a data de terminação do 

contrato (se for um contrato por tempo determinado)  
• a taxa ou método de cálculo do salário  
• os intervalos de pagamento  
• as horas de trabalho (inclusive horas extraordinárias)  
• os períodos de descanso e de pausa a que têm direito  
• a licença remunerada  
• a incapacidade de trabalhar devido a doença ou lesão  
• as pensões e regimes de pensões  
• os avisos prévios, os acordos coletivos  

A Lei não se aplica a quem esteve ao serviço da entidade patronal de forma contínua por menos de 1 
mês. A declaração escrita deve ser apresentada pela entidade patronal nos primeiros dois meses de 
trabalho. 

Sindicatos 

A adesão aos Sindicatos (Trade Unions) é voluntária. De acordo com a lei Irlandesa do trabalho, tem 
os mesmos direitos que os trabalhadores Irlandeses. Um dos maiores sindicatos da Irlanda, SIPTU, 
possui delegações para trabalhadores estrangeiros. Para mais informação contate o SIPTU através do 
número +353 1 858 6300  ou a página www.siptu.ie 

 

http://www.workplacerelations.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
file:///C:/Users/vip/Desktop/Carolina/TO%20DO/www.siptu.ie


 

SAÚDE E SEGURANÇA 

A Autoridade de Saúde e Segurança é o organismo nacional irlandês responsável pela saúde e 
segurança no trabalho. Pode obter informação relativa à saúde e segurança no trabalho em 
www.hsa.ie  

 

TRIBUTAÇÃO (PAYE- Pay As You Earn) 

O que tem de fazer? 

A sua nova entidade patronal deve deduzir os impostos do seu ordenado todos os meses sob o 
sistema PAYE, isto é, descontos obrigatórios sobre a remuneração. De forma a garantir que os seus 
impostos são tratados adequadamente desde o início e que a entidade patronal deduz do seu 
ordenado o montante de imposto correto, deve fazer duas coisas: 

• Dar à entidade patronal o seu número PPS (Personal Public Service Number), que irá informar 
as finanças de que começou a trabalhar.  

• Quando receber o número PPS do Departamento de Proteção Social pode candidatar-se a um 
certificado de créditos fiscais através do preenchimento do Formulário 12A (Application for a 
Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point) e enviar para as finanças. Pergunte 
à sua entidade patronal sobre o formulário 12A, e esta irá informá-lo qual o balcão das finanças 
que deve enviar o formulário. Se a entidade não tem o formulário, pode obter um em qualquer 
balcão das finanças ou  através do número 1890 306 706. O ideal será que trate disto logo que 
aceita a oferta de trabalho – mesmo que seja um trabalho a tempo-parcial ou durante as férias. 
Deste modo, a entidade patronal e as finanças terão tempo suficiente para preparar as coisas 
antes do seu primeiro dia de trabalho.  

O que acontece a seguir? 

As finanças irão enviar-lhe e à entidade patronal um Certificado de Créditos Fiscais e Taxa de 
Suspensão (Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point), que estipula em detalhe o 
montante de créditos fiscais1 que lhe é devido.  

Quando começa a pagar impostos? 

Normalmente, começa a pagar impostos logo no primeiro dia. O valor do imposto que vai pagar 
depende do seu ordenado e dos seus créditos fiscais.  
 
Resumo das Taxas de Imposto (pessoa singular)  
 
• 20% nos primeiros 36.800,00 € ganhos 
• 40% em todos os ganhos superiores a 36.800,00 € 
 
Note que:  
Os valores acima figurados aplicam-se ao momento de publicação, no entanto, estes podem alterar. 
Para melhor esclarecimento e informação contate as Finanças (Revenue) através no número 01 865 
5000 ou consulte a página www.revenue.ie  

 

 

 

 
1 Estes subsídios fiscais são atribuídos através do sistema de Créditos Fiscais 

http://www.hsa.ie/
http://www.revenue.ie/


 

SEGURANÇA SOCIAL  

 
Se está a pensar vir para a Irlanda para viver, trabalhar, estudar ou reformar-se, é importante que 
tenha conhecimento do regime de segurança social Irlandês.  
 
Na Irlanda, a maioria das entidades patronais e dos empregados (entre os 16 e 66 anos de idade) 
paga contribuições à segurança social (Social Insurance Fund). Com a sua ajuda poderá qualificar-se 
ao subsídio de emprego (Jobseeker's Benefit), ao subsídio de doença (Illness Benefit) e a pensões 
(State Pension). As contribuições para a segurança social estão divididas em diferentes categorias, as 
classes ou taxas de contribuição, determinadas de acordo com o seu rendimento e ocupação (Pay 
Related Social Insurance, PRSI). Para mais informações sobre o pagamento de contribuições PRSI 
consulte a página do Departamento de Proteção Social: www.welfare.ie     
 

Os seus direitos à segurança social quando se muda para a Irlanda 

Se vem de um país sob os Regulamentos da UE ou as Convenções Bilaterais de Segurança 
Social (UE/EEE), os seus direitos de pensão estão protegidos quando se muda para a 
Irlanda. Pode ainda combinar as contribuições efetuadas na Irlanda e noutro país para se 
qualificar a subsídios da segurança social ou pensões. 

Pagamentos de assistência social 

Se vem de um país sob os Regulamentos da UE (um país UE/EEE), deve trazer consigo os 
Documentos U1 (antigo E301) e E104, com todas as suas contribuições efetudadas até à 
data, disponíveis nos serviços de segurança social do seu país. Caso não tenha feito 
contribuições suficientes noutro país e/ou na Irlanda, pode candidatar-se a um pagamento de 
contribuições adequado à sua situação, independente de contribuições anteriores. Serão 
aplicados requisitos de residência para pagamentos de assistência social na Irlanda. 

Transferência de Subsídio de Desemprego 

Se está desempregado, e tem vindo a receber subsídio de desemprego nas últimas 4 semanas, este 
pode ser transferido do país onde residia. Sob os Regulamentos da UE pode pedir a transferência do 
subsídio para a Irlanda e apresentar uma cópia do Documento U2 (substituto do Documento E303) 
com os detalhes do pagamento. Quando chegar à Irlanda deve registar-se na segurança social no 
prazo de uma semana. Irá receber o seu subsídio no espaço de 13 semanas (em alguns casos até 26 
semanas), cujo valor será o mesmo que recebia no país onde residia.  

 

ABRIR UMA CONTA BANCÁRIA 

Constatará que é necessário dispor duma conta bancária se estiver a viver e trabalhar na Irlanda. A 
conta bancária permitir-lhe-á poupar dinheiro, efectuar transacções financeiras, receber o seu 
ordenado, etc.  

A maioria dos bancos pede um documento de identificação com uma fotografia (tal como um 
passaporte ou carta de condução) e uma prova de residência (como, por exemplo, a factura dum 
serviço público emitida em nome do solicitante). Não pode usar o mesmo documento como prova da 
sua identidade e da sua residência.  

Para mais informações e uma lista de documentos válidos, visite: www.citizensinformation.ie  

 

http://www.welfare.ie/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
http://www.citizensinformation.ie/


 

CUIDADOS DE SAÚDE 

Se é um cidadão da UE/EEE ou da Suiça, e está a viajar ou a viver na Irlanda, tem direito a receber 
tratamento gratuito nos hospitais públicos do Sistema de Saúde Irlandês (Health Service Executive, 
HSE) e hospitais voluntários, no caso de doença ou acidente.  

O Cartão Europeu de Seguro de Saúde (European Health Insurance Card, EHIC) facilita o acesso 
rápido a cuidados médicos, pois comprova que faz parte de um sistema nacional de saúde de um 
Estado Membro da UE/EEE ou da Suiça.  
 
Os serviços de ambulatório dos hospitais públicos são também gratuitos, no entanto algumas pessoas 
terão de pagar uma taxa caso não sejam referidos for um médico (GP-General Practitioner). Se for a 
um hospital privado, ou estiver numa cama privada num hospital público, terá de pagar o internamento 
e o tratamento. Se possui um seguro de saúde privado, este pode cobrir parte ou a totalidade dos 
custos. Para ficar a conhecer os serviços hospitalares na Irlanda visite a página 
www.citizensinformation.ie 

Urgências 

A maioria dos hospitais, e alguns dos hospitais especializados, têm serviços urgência aos quais os 
doentes têm acesso sem necessitar referência de um GP, mediante o pagamento de uma taxa. 
Contudo, se necessitar de regressar ao hospital para consultas associdas à mesma doença ou 
acidente não terá de pagar a taxa novamente. 

Cuidados de saúde gratuitos – Cartões de Saúde 

O HSE possui um cartão que permite ao seu portador receber certos serviços de saúde de forma 
gratuita, de acordo com o seu rendimento (Cartão de Saúde), disponível no seu gabinete HSE local. 
Se lhe for emitido um cartão de saúde, este normalmente cobre o conjugue e os filhos a cargo. Para 
informação sobre o seu gabinete local HSE consulte a Lista Telefónica ou a página www.hse.ie  

Seguros de Saúde Privados 

Existem diveros prestadores de seguros de saúde privados na Irlanda. 
Empresas de Seguros de Saúde Privados: 

• www.vhi.ie  
• www.layahealthcare.ie  
• www.avivahealth.ie  

EDUCAÇÃO 

O governo Irlandês oferece ensino primário e secundário gratuitos. O ensino superior é constituído por 
vários setores, sendo os setores universitário, tecnológico e outras instituições financiados na sua 
maioria pelo Estado (podem-se aplicar taxas de inscrição). Para além destes, existem diversas 
instituições privadas independentes. Aceder a cursos do ensino superior é extremamente competitivo, 
cujas vagas vão depender da média final obtida nos exames finais do secundário.  

O ensino a tempo-inteiro é obrigatório entre os 6 e os 16 anos. O sistema de educação da Irlanda está 
sob a responsabilidade do Departamento de Educação (Department of Education) 

Correspondência / Transparência de Qualificações 
Informação disponível em diversas línguas em 

• www.qqi.ie 
• www.enic-naric.net 
• www.europass.cedefop.europa.eu  

http://www.ehic.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
file:///C:/Users/vip/Desktop/Carolina/TO%20DO/www.hse.ie 
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http://www.enic-naric.net/
http://www.europass.cedefop.europa.eu/


 

FACTOS SOBRE A IRLANDA 

Características geográficas 

A ilha da Irlanda está situada no extremo do noroeste da Europa. 
Superfície: 70.282 km2 [Irlanda no Norte: 14.139 km2].  

Clima 

Influenciado pela corrente do golfo e com os ventos principais predominantemente do sudoeste, o 
clima é constante e as temperaturas são bastante uniformes em todo o país. Os meses mais frios são 
Janeiro e Fevereiro, com temperaturas diárias médias entre os 4ºC e 7ºC, enquanto Julho e Agosto 
são os mais quentes (14ºC até 16ºC). Os extremos de temperatura, abaixo de -10ºC ou acima dos 
30ºC, são muito pouco habituais.  

Nas zonas baixas, as precipitações anuais médias oscilam entre os 800 e 1200 mm, mas a diferença é 
de menos de 750 mm em algumas zonas do leste e até 1500 mm em algumas partes do oeste. Nas 
zonas de montanha, as precipitações anuais podem ultrapassar os 2000 mm.  

População 

5,01 milhões 
Para mais informações, contacte a Central Statistics Office Ireland; www.cso.ie  

Língua 

O inglês é reconhecido como segunda língua oficial, mas é a língua do lugar de trabalho fora das 
zonas Gaeltacht, onde o irlandês continua a ser falado. 

Religião 

A Constituição Irlandesa garante a liberdade de consciência e a livre profissão e prática religiosa a 
todos os cidadãos.  

Política 

Em Dezembro de 1921, o Tratado Anglo-Irlandês foi assinado, e foi concedida a independência a 26 
condados estabelecidos como o Estado Livre Irlandês. Foi constituído um parlamento próprio, em 
Belfast em 1920, aos seis condados do Ulster, que permaneceram no Reino Unido.  
Em 1937 foi introduzida uma nova constituição e a Irlanda permaneceu neutral durante a Segunda 
Guerra Mundial. Em 1949 foi estabelecida a República Irlandesa. A Irlanda foi admitida na ONU em 
1955 e acedeu à Comunidade Económica Europeia em 1973, junto com o Reino Unido e a Dinamarca. 

Economia 

Como economia de comércio internacional, com um mercado doméstico pequeno, a Irlanda está 
dependente do comércio externo. Sendo referida como um dos maiores mercados livres do mundo, 
ocupando uma posição elevada nos índices de globalização.  

 

 

 

 

http://www.cso.ie/


 

ENDEREÇOS ÚTEIS 

EMBAIXADA 

A morada da embaixada do seu país encontra-se disponível na lista telefónica Irlandesa, na seção 
Missões Consulares e Diplomáticas (Diplomatic & Consular Missions). 

EURES Irlanda  

European Employment Services 
Department of Social Protection 
Goldsmith House, Dublin 2 
Telefone: 00353 1 673 2544 
Email: eures@welfare.ie     
Página: www.euresireland.ie  

DIREITOS LABORAIS 

Department Enterprise, Trade and Employment 
Workplace Relations Customer Service 
O'Brien Road, Carlow 
Telefone: +353 59 917 8990 
Página: www.workplacerelations.ie  

 
Department of Justice  
The Irish Naturalisation & Immigration Service 
13–14 Burgh Quay, Dublin 2 
Telefone: + 353 1 602-8202 
Linha direta:  1890 551 500 
Email: info@justice.ie   
Página: www.justice.ie  
www.inis.gov.ie  
 
European Public Information Centre, European Union House,  
18 Dawson Street, Dublin 2.  
Telefone: + 353 1 634 1111 
Página: http://ec.europa.eu/ireland   
Email: eu-ie-info-request@ec.europa.eu   

EURES 

Página: www.eures.europa.eu     

MINISTÉRIOS  

Department of Social Protection,  
Para o gabinete local da Segurança Social/Centro Inteo  
Consulte: www.welfare.ie     
 
 
Department of Education 
Marlborough Street, Dublin 1 
Telefone: + 353 1 889 6400  
Email: info@education.gov.ie   
Página: www.education.ie  
Department of Foreign Affairs and Trade 
80 St Stephen's Green, Dublin 2. 
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http://www.euresireland.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
mailto:info@justice.ie
http://www.justice.ie/
http://www.inis.gov.ie/
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mailto:info@education.gov.ie
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Telefone: + 353 1 4082000 
Página: www.dfa.ie    

CUIDADOS DE SAÚDE 

Department of Health  
Hawkins House, Hawkins Street, Dublin 2 
Telefone: + 353 1 635 4000  
Página:  www.health.gov.ie  
 
Health Service Executive Areas  
Gabinetes em todo o território nacional.  
Página: www.hse.ie ou www.citizensinformation.ie   

SAÚDE E SEGURANÇA 

Health and Safety Authority 

The Metropolitan Building  

James Joyce Street, Dublin 1 
Telefone: + 353 1 6147000     

Linha direta1890 289 389  

Email: wcu@hsa.ie  

Página: www.hsa.ie  

TRIBUTAÇÃO 

Delegações das Finanças (Revenue Commissioners), em todo o território nacional. 
Chamada do estrangeiro: 00353 1 6474444.   
Números de linha direta regionais disponíveis em: www.revenue.ie    

SINDICATOS 

Irish Congress of Trade Unions (ICTU) 
31-32 Parnell Square, Dublin 1 
Telefone: + 353 1 889 7777 
Página: www.ictu.ie  
 
SIPTU 
Liberty Hall, Dublin 1. 
Telefone: + 353 1 8586300 
Linha direta: 1890 747 881 
Email: organising@siptu.ie  
Página: www.siptu.ie  
 
Informação sobre o Governo Irlandês 
www.gov.ie    
 
Serviço Público de Informação 
www.citizensinformation.ie   
 

 
Para mais informação sobre as condições de Viver e Trabalhar na Irlanda contate o seu 
Conselheiro EURES local ou envie um email para eures@welfare.ie  
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