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Considerações Gerais

• O FSE+ integra 5 fundos (mais do que uma base 

jurídica)

• Abrange três vertentes: uma em regime de gestão

partilhada e duas em gestão direta ou indireta

• Para a vertente em regime de gestão partilhada:

-estabelece regras complementares ao RDC



Estrutura

• Parte I – Disposições gerais (aplicáveis a todas as 

vertentes) 

• Parte II – Execução em regime de gestão partilhada

• Part III – Execução em regime de gestão direta ou

indireta

• Part IV – Disposições finais

• Anexos



Disposições Gerais



Disposições Gerais– Art.1 to 6

• Objeto

• Definições (para vertente gestão partilhada, 

complementares ao RDC)

• Objetivos gerais e modos de execução

• Objetivos específicos

• Princípios horizontais



Princípios horizontais – Art.6

• Integração e ações específicas para a
promoção dos princípios:

- Igualdade entre homens e mulheres
- Igualdade de oportunidades
- Não-discriminação

• Promover a reorientação dos cuidados
residenciais/institucionais para cuidados
familares ou prestados pela comunidade

• O FSE+ não pode apoiar ações que possam
contribuir para a segregação ou exclusão
social.



Disposições aplicáveis à 

vertente em regime de 

gestão partilhada



O que muda?

• Alinhamento mais estreito com o Semestre

Europeu e com o Pilar Europeu dos direitos sociais. 

• Mais flexibilidade nos requisitos de concentração
temática: ajustados às necessidades dos EM

• Âmbito de intervenção do FSE+ mais abrangente
(satisfação de necessidades materiais essenciais e 
medidas de integração social) mas menos objetivos
específicos

• Introdução de condições para a elegibilidade de 
custos diretos com pessoal e custos com a aquisição de 
equipamentos, mobílias e veículos. 

•Medidas de simplificação(e.g acompanhamento e 
indicadores, mais flexibilidade na execução)



Coerência e concentração temática -

Art.7
• Sinergias e coerência com outros fundos

• Um montante adequado do FSE+ deve ser

reservado à execução de desafios identificados em

recomendações específicas e no Semestre Europeu.

• Mínimo de 25% deve ser reservado à inclusão

social

•Mínimo de 2% para o combate à privação material

(conta para o cálculo dos 25%)

• EM com taxas elevadas de NEETs, mínimo de 10%

para os jovens (RUP: 15% )

Programados em prioridades específicas



Objetivos específicos – concentração

temática - Art.7

(i) Promover o acesso ao emprego

(ii) Modernisar o mercado de trabalho

(iii) Promover a participação das mulheres no mercado de 

trabalho, equilíbrio entre a vida professional e privada, serviços

de acolhimento de crianças, ambiente de trabalho, adaptação à 

mudança, envelhecimento ativo e saudável

(iv) Promover a qualidade dos sistemas de educação e 

formação

(v) Promover igualdade de acesso à educação e formação e 

aprendizagem ao longo da vida

(vi) Promover a inclusão ativa

(vi) Promover a integração de nacionais de países terceiros e 

comunidades marginalizadas e.x. ciganos;  

(ix) Promover igualdade de acesso a serviços; modernizar

serviços de protecção social e promover o acesso à 

proteção social  e a sistemas de cuidados de saúde e de 

cuidados prolongados

(x) Promover a integração de pessoas em risco de pobreza

includindo os mais carenciados e crianças

(xi) Combater a privação material

S

E

M

E

S

T

R

E    

E

U

R

O

P

E

U



Parceria – Art.8

• Os EM devem assegurar uma participação
adequada dos parceiros sociais e organizações da
sociedade civil na execução das políticas sociais,
de emprego e educação, apoiadas pelo FSE+.

• Os EM devem dedicar um montante adequado
do FSE+ em cada programa à capacitação dos
parceiros sociais e organizações da sociedade
civil.



Apoio geral da vertente do 

FSE+ em gestão partilhada



Apoio à inovação social – Art.13

• Os Estados-membros devem apoiar ações de inovação

social e de experimentação social e/ou apoiar medidas

que visem reforçar abordagens ascendentes com base

em parcerias.

• Os EM podem apoiar a extrapolação de abordagens

inovadoras testadas em pequena escala

(experimentações sociais) desenvolvidas na vertente

Emprego e Inovação Social ou no âmbito de outros

programas.

• Programadas em qualquer um dos objetivos

específicos do FSE+, exceto o (xi).

Programação em prioridades específicas; taxa máx.

de co-financiamento mais elevada



Elegibilidade – Art.14
Despesas não elegíveis: 

o Aquisição de terrenos
o Aquisição de imóveis
o Aquisição de infrastruturas

Aquisição de mobiliário, equipamento e veículos é 
elegível se:

• a aquisição for necessária para atingir o objetivo da 
operação; ou
•os custos se amortizarem totalmente durante a 
operação; ou
•a sua aquisição constituir a opção mais económica

Custos diretos com pessoal são elegíveis desde que o 
seu nível não seja superior a 100% da remuneração
habitual da profissão em causa

Montante de financiamento adicional para regiões 
ultra-periféricas e regiões nórdicas pouco 
povoadas: para qualquer um dos objetivos específicos
(i) a (xi)



Simplificação

Indicadores e prestação de informações(Art. 15
ESF+)
• Menos indicadores: de 44 para 23

• Quando os dados estiverem disponíveis em registos
ou fontes equivalentes, os EM devem permitir que
a AG tenha acesso aos dados através desses
registos ou fontes equivalentes.

• Os valores de alguns dos indicadores de
realização comuns, podem ser apurados pelos
benefeciários com base em estimativas informadas

• Mais flexibilidade na execuçao financeira e
transmissão de dados por categoria de região
(semelhante à IEJ atualmente) (Art. 57(3) 2o subprg)



Apoio para  combater a 

privação material dos mais

carenciados



Combate à privação material dos mais

carenciados – Art. 16 a 22

• Continuação da assistência apoiada pelo FEAC

em 2014-2020 no âmbito dos PO I

• Apoio a assistência alimentar ou material

(incluindo através de vales ou cartões eletrónicos)

aos mais carenciados, que pode ser

acompanhada de medidas integração social

• RDC e FSE+ prevêem requisitos mais simples

para este tipo de operações

• Grupo-alvo e tipo de operações justificam

diferenciamento: ex: auditoria, indicadores e

prestação de informações (indicadores)



• Despesas de aquisição de alimentos e/ou

assistência material, incl. despesas com o

respetivo transporte aos beneficiários que

distribuem os produtos aos mais carenciados

(alínea a));

• Se as despesas de transporte dos bens aos

beneficiários não estiverem incluídas na alínea a):

taxa fixa de 1% sobre os custos de aquisição para

cobrir o transporte + armazenamento ou custos

reais sob justificação (alínea b));

• Despesas administrativos, de transporte e

armazenamento dos beneficiários que

distribuem a comida: taxa fixa de 5% sobre

custos de aquisição (alínea a));

Regras de eligibilidade (i) – Art.20(1)



Regras de elegibilidade (ii) – Art. 20(1)(2)

• Recolha, transporte, armazenamento e distribuição de
donativos(Art.20(1)(d));

• Medidas de acompanhamento: taxa fixa de 5% sobre os
custos de aquisição (Art.20(1)(e))

• Despesas não elegíveis: Art. 20(2)

• Juros sobre dívidas

• Fornecimento de infraestruturas

• Custos de bens em segunda mão



Disposições finais



Disposições finais

• O comité de comitologia para a vertente FSE+ de 

gestão partilhada é o comité estabelecido pelo RDC

• O Comité do FSE+ estabelecido nos termos do Art. 

163 TFEU aplica-se a todas as vertentes FSE+ (incl. 

grupos de trabalho para cada vertente)



Obrigada pela atenção!


