
Nós facilitamos  
a vossa procura  
de emprego.

Contact Center
para candidatos a emprego

247 88888
info@adem.etat.lu

Os nossos conselheiros estão à vossa  
disposição nas 7 agências regionais

Diekirch | 2, rue de Clairefontaine | L-9220
Differdange | 23, Grand-rue | L-4575
Dudelange | 56, rue du Parc | L-3542
Esch-sur-Alzette | 1, bd Porte de France | L-4360
Luxembourg | 10, rue Bender | L-1229
Wasserbillig | 44, Esplanade de la Moselle | L-6637
Wiltz | 20, Rue de Winseler | L-9577

O mercado de trabalho 
no Luxemburgo.
O mercado de trabalho luxemburguês é dinâmico 
mas atípico, devido ao carácter internacional e 
multilinguístico da sua mão-de-obra. Em Janeiro 
de 2015, o mercado do trabalho luxemburguês 
empregava:

No mundo profissional, de acordo com a origem ou  
a nacionalidade de uma empresa, a língua de trabalho  
tanto pode ser o luxemburguês, como o francês, o alemão, 
o inglês ou mesmo o português (sobretudo nos sectores da 
construção civil, da hotelaria e da limpeza). O inglês impõe-
se cada vez mais nos sectores dos negócios e das finanças, 
bem como no sector da investigação pública e privada.

dos quais

105.200
Residentes luxemburgueses

dos quais

164.600
Transfronteiriços vindos  

da França, da Bélgica  
e da Alemanha

dos quais

101.700
Residentes estrangeiros

371.500
Assalariados
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A ADEM
A “Agence pour le développement de l’emploi” 
(ADEM) é o serviço público de emprego no 
Luxemburgo. Para facilitar o acesso ao emprego, 
a ADEM acompanha os candidatos na procura 
de um emprego e responde às necessidades de 
recrutamento das empresas.

As atribuições da ADEM

Quem se pode inscrever  
como candidato a emprego ?
Sob reserva de estar disponível para o mercado de trabalho  
e de reunir as condições necessárias para exercer uma actividade 
profissional no Luxemburgo (isto é, ter uma autorização de 
residência que dê direito a um emprego no Luxemburgo),  
qualquer pessoa à procura de um emprego pode-se escrever  
na ADEM comme candidato a emprego.

Porquê se inscrever ?
Depois da sua inscrição na ADEM, será assistido e orientado na 
vossa procura de emprego e terá acesso a numerosos serviços:

> acompanhamento na procura de emprego;
> medidas de emprego;
> ajudas financeiras.

Em contrapartida, compromete-se a seguir o conjunto  
de recomendações estabelecidas pelo vosso conselheiro  
e a procurar ativamente um emprego.

Organizar a colocação  
em aprendizagem de jovens  

e de adultos.

Pôr em relação as ofertas  
e os pedidos de trabalho.

Realizar a prospecção do 
mercado de trabalho, recolher as 
ofertas de emprego e assistir os 
empregadores no recrutamento.

Garantir a aplicação da legislação referente à prevenção  
do desemprego, à redução do desemprego, à atribuição dos subsídios  

de desemprego e às ajudas para promover o emprego.

Acompanhar, aconselhar,  
orientar e ajudar as pessoas  

que procuram trabalho.

Para ter a certeza que se pose inscrever,  
contacte o nosso Contact Center:

247-88888

Como se inscrever ?
A inscrição torna-se efectiva na data da primeira apresentação 
pessoal numa agência da ADEM. Em seguida, um conselheiro 
encarrega-se do seu dossiê et acompanha-vos na procura de 
um emprego.

Para poder beneficiar dos serviços da ADEM, é indispensável 
falar uma das 3 línguas oficiais do Luxemburgo, nomeadamente 
o luxemburguês, o francês ou o alemão. Caso contrário,  
uma pessoa falando uma das 3 línguas deverá acompanhar  
o requerente.

O local de residência determina a agência que vai efectuar a 
inscrição. Para determinar a sua agência regional, consulte o site:

www.adem.lu

Quem pode obter  
o subsídio de desemprego ?
O facto de estar inscrito como candidato a emprego na ADEM 
não é suficiente para receber o subsídio de desemprego. 
Menos de metade dos candidatos recebem um subsídio de 
desemprego. Pode obter o subsídio de desemprego, tem de 
reunir as seguintes condições:

>  ter trabalhado, no Luxemburgo, pelo menos durante 26 
semanas (no mínimo 16 horas por semana) através de um  
ou mais contratos de trabalho, durante os 12 meses anteriores 
à data da inscrição como candidato a emprego;

> estar desempregado involuntariamente;
> estar domiciliado no Luxemburgo, 
>  estar apto ao trabalho, disponível para o mercado de trabalho 

e pronto a aceitar qualquer emprego adequado.


