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Quando iniciei este mandato na Comissão Europeia 

em 2014, tínhamos uma oportunidade e uma 

obrigação excecionais de começar do zero. A 

construção de uma União mais inclusiva e mais 

justa foi uma prioridade desde o início.

O presidente Juncker lançou uma agenda para o emprego, o crescimento e a 

equidade que coloca a dimensão social onde ela pertence: no coração da Europa. A 

Comissão agiu depressa e em várias frentes para virar a página da crise. Focámo-

nos na criação de um melhor ambiente empresarial impulsionando a inovação, 

investimentos e reformas estruturais. Concedemos mais flexibilidade aos Estados-

Membros para realizar os investimentos necessários. Encontrámos formas de 

ajudar os jovens desempregados e desempregados de longa duração no regresso 

ao mercado do trabalho. Melhorámos a qualidade e relevância da formação de 

competências para ajudar as pessoas a aproveitar oportunidades no novo mundo do 

trabalho. Ao rever as regras para trabalhadores destacadas, demos um importante 

passo na preservação da equidade no mercado interno. Tornámos a premissa 

«pagamento igual por trabalho igual no mesmo local» num princípio de base para 

trabalhadores em mobilidade e empresas. Reforçámos a proteção dos trabalhadores 

contra químicos cancerígenos. Esta brochura faculta uma visão geral do que fizemos 

e do que alcançámos conforme estabelecido na minha missão.

As nossas reformas e políticas foram reforçadas por uma recuperação económica 

geral. O crescimento regressou a todos os Estados-Membros. Desde que esta 

Comissão iniciou as suas funções, os empregadores criaram mais de 12 milhões 

de postos de trabalho. Há mais de 240 milhões de homens e mulheres empregados 

na União Europeia. Nunca até agora tivemos tantas pessoas a trabalhar. As taxas 

de desemprego continuam a descer por toda a parte. O desemprego jovem está 

também a diminuir. Todos estes desenvolvimentos são encorajadores. Temos de 

continuar a basear-nos nos resultados desta Comissão Juncker para apoiarmos uma 

visão dinâmica e a longo prazo para uma Europa sustentável, justa e social.

Marianne Thyssen

Comissária europeia para o Emprego, Assuntos Sociais, Competências, 

Mobilidade Laboral e Eurostat

Prefácio
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Pilar Europeu dos Direitos Sociais

Uma conquista fundamental de que me orgulho particularmente é o Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais: uma atualização das nossas regras sociais 

para o século XXI. O presidente Juncker anunciou-o no seu discurso sobre o 

Estado da União em setembro de 2015. Todos os Estados-Membros da União 

Europeia, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia aprovaram o Pilar na 

primeira Cimeira Social em vinte anos que foi realizada em Gotemburgo em 

novembro de 2017. O Pilar forma o cenário de todas as nossas iniciativas 

na área do emprego e assuntos sociais, no presente e no futuro. Proporciona 

uma orientação sobre abordar novos desafi os sociais relacionados com o 

futuro do trabalho e na criação de convergência ascendente na Europa. Para 

que possamos garantir sociedades modernas, inclusivas, sustentáveis e 

competitivas onde uma economia dinâmica e o progresso social continuem 

a avançar lado a lado.

O Pilar Europeu dos Direitos Sociais encontra-se estruturado à volta de 

três prioridades: igualdade de oportunidades para a educação e formação 

e acesso ao mercado do trabalho; condições de trabalho justas e acesso à 

proteção social. Os 20 direitos e princípios que o constituem vão desde o 

direito a salários mínimos em todos os países da UE ao direito a cuidados de 

saúde, e desde os princípios de igualdade de oportunidades e de equilíbrio 

entre a vida profi ssional e privada ao direito à proteção social.
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O Pilar Europeu dos Direitos Sociais: a que se referem os vinte 

princípios e direitos?

Igualdade de 
oportunidades e 
acesso ao mer-
cado de trabalho

1 2 3 4
Educação, formação 

e aprendizagem ao 

longo da vida

Igualdade de 

género

Igualdade de 

oportunidades

Apoio ativo ao 

emprego

Condições de 
trabalho justas 5 6 7 8

Emprego seguro e 

adaptável

Salários Informações sobre 

as condições de 

emprego e proteção 

em caso de 

despedimento

Diálogo social e 

participação dos 

trabalhadores

9 10
Equilíbrio entre a vida 

profissional e a vida 

privada

Ambiente de trabalho são, 

seguro e bem adaptado e 

proteção dos dados

Proteção e 
inclusão sociais 11 12 13 14

Acolhimento e 

apoio a crianças

Proteção social Prestações por 

desemprego

Rendimento 

mínimo

15 16 17 18
Prestações e 

pensões de velhice

Cuidados de 

saúde

Inclusão das 

pessoas com 

deficiência

Cuidados de 

longa duração

19 20
Habitação e 

assistência para os 

sem-abrigo

Acesso aos 

serviços 

essenciais

 

Saiba mais: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-
economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pt

�COLOCAR A DIMENSÃO SOCIAL NO CORAÇÃO DA EUROPA�
COMO É QUE A COMISSÃO EUROPEIA APOIOU O EMPREGO, OS ASSUNTOS

SOCIAIS, AS COMPETÊNCIAS E A MOBILIDADE LABORAL �2014�2019�
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Fotografia: O presidente Juncker e os líderes da UE na Cimeira Social.

O Pilar é a resposta europeia aos desafios sociais que enfrentamos, e uma resposta social aos 

desafios europeus e globais que se apresentam. A proclamação do Pilar enviou uma mensagem 

política forte e unificadora para os nossos cidadãos e para o mundo: na Europa partilhamos valores 

sociais fundamentais. Estamos dispostos a defender a nossa visão partilhada de uma sociedade 

justa agora e no futuro.

O Pilar serve como ponto de referência para conduzir as reformas necessárias na direção certa. 

Esta abordagem reflete o princípio da subsidiariedade consagrado no Tratado da União Europeia. 

Algumas das medidas necessárias foram tomadas ao nível da UE, enquanto outras foram colocadas 

ao nível de decisão dos governos nacionais, regionais e locais – no entanto, sempre em estreita 

cooperação com os parceiros sociais e a sociedade civil.

Para proporcionar resultados tangíveis e um impacto relevante na vida diária dos europeus, o Pilar 

requer uma ação de acompanhamento a todos os níveis. A Comissão Europeia fez a sua parte 

e cumpriu.
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Semestre Europeu

O Semestre Europeu é o nosso ciclo anual 

de coordenação de políticas sociais e 

económicas. Foram integradas e reforçadas 

considerações sociais no Semestre Europeu 

desde o início desta Comissão. Desde 

2018, tem sido um instrumento chave para 

cumprir o Pilar Europeu dos Direitos Sociais 

e monitorizar as reformas nos Estados-

Membros. A implementação do Pilar é apoiada 

pelo novo Quadro de Avaliação Social que 

acompanha tendências e desempenhos nos 

países da UE. Monitoriza áreas abrangidas 

pelo Pilar, tais como a aprendizagem ao 

longo da vida e o nível de competências 

digitais das pessoais, desigualdades, a 

taxa de desemprego jovem, o rendimento 

disponível dos agregados ou o impacto de 

transferências sociais sobre a redução da 

pobreza. É a base para as recomendações 

específicas nacionais destacando a natureza 

e dimensão das alterações a nível nacional 

por cada Estado-Membro.

A partir do Quadro de Avaliação, verificamos 

que a situação social está a melhorar na 

maioria dos Estados-Membros. O número 

de pessoas em risco de pobreza ou exclusão 

social caiu para níveis abaixo dos observados 

antes da crise. No entanto, persiste uma 

elevada desigualdade de rendimentos e 

pobreza no trabalho e mantém-se o risco 

inaceitavelmente elevado de pobreza infantil 

em muitos países. Não se trata apenas 

de uma questão de gastos. Devem ser 

feitos esforços nos resultados; ou seja, na 

inclusividade e na eficácia de sistemas de 

proteção social nacional.

O Semestre Europeu, juntamente com o 

Quadro de Avaliação Social, é uma ferramenta 

adequada para monitorizar o progresso em 

áreas fundamentais abrangidas pelo Pilar. 

Reconhece a diversidade de desafios que os 

Estados-Membros enfrentam e a necessidade 

de priorizar à luz dos diferentes pontos de 

partida e meios disponíveis. O Semestre 

é também uma boa forma de fazer um 

balanço de reformas a longo prazo e esforços 

realizados ao longo do tempo. Baseia-se 

num diálogo profundo e numa comunicação 

consistente durante o ano que é transparente 

e aberta a todos os intervenientes. Por último, 

mas não menos importante, é também 

utilizado para apoiar análises de pares e 

referências entre Estados-Membros.

�COLOCAR A DIMENSÃO SOCIAL NO CORAÇÃO DA EUROPA�
COMO É QUE A COMISSÃO EUROPEIA APOIOU O EMPREGO, OS ASSUNTOS

SOCIAIS, AS COMPETÊNCIAS E A MOBILIDADE LABORAL �2014�2019�

DESEMPREGO JOVEM (15-24)

EMPREGO (20-65) DESEMPREGO (15-74)

Janeiro 2019
milhões de pessoas em 
situação de emprego1

1 T4 2018, com base nas contas públicas (todas as idades)
2 Inquérito às forças de trabalho (IFT)

Janeiro 2019
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Melhor equilíbrio entre a vida privada e profissional

Com as novas regras da União Europeia (UE) sobre o equilíbrio entre vida 

privada e profissional, iremos ajudar os pais e cuidadores a combinarem as 

suas vidas familiares e as suas carreiras profissionais com base na igualdade 

de oportunidades entre homens e mulheres. Aumentar a participação das 

mulheres no mercado do trabalho não é apenas uma questão de equidade, é 

uma tripla vitória. É bom para os pais e cuidadores, é bom para as empresas, 

é bom para os Estados-Membros que perdem dinheiro devido à disparidade 

de género no emprego.

 

LEGISLAÇÃO ATUAL DA 

UNIÃO EUROPEIA

IMPACTO DA NOVA  

DIRETIVA

Licença de 
paternidade:

 

Ausência de normas mínimas 

para licença de paternidade 

ao nível da UE.

Os pais trabalhadores poderão tirar 

pelo menos 10 dias úteis de licença de 

paternidade na altura do nascimento de um 

filho.

A licença de paternidade será compensada 

pelo menos ao nível do subsídio por doença.

Licença 
parental

No mínimo, 4 meses por pai, 

dos quais 1 mês é não-

transferível entre os pais.

Ausência de regras mínimas 

de subsídio/pagamento.

No mínimo, 4 meses por pai, dos quais 2 

meses são não transferíveis entre os pais. 

Os pais podem optar por gozar a licença 

de formas flexíveis (tempo inteiro, tempo 

parcial ou de forma fragmentada).

Os 2 meses não transferíveis da licença 

parental serão compensados ao nível 

definido pelos Estados-Membros.

Licença de 
Cuidador

Ausência de normas mínimas 

para cuidadores ao nível da 

UE (exceto «força maior» 

permitindo período de 

descanso curto por razões 

familiares inesperadas e 

imperativas)

Todos os trabalhadores têm o direito a 5 

dias úteis de licença de cuidador por ano.

Acordos de 
trabalho 
flexíveis

Direito a solicitar horário de 

trabalho reduzido e flexível 

ao regressarem da licença 

parental. Direito a solicitar 

trabalho em regime parcial 

para todos os trabalhadores.

Todos os pais trabalhadores com crianças 

até 8 anos de idade e todos os cuidadores 

têm o direito de solicitar os seguintes 

acordos de trabalho flexível:

1. redução de horário de trabalho

2. horário de trabalho flexível

3. flexibilidade de local de trabalho
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RAYA RAEVA, 

ESPECIALISTA EM COMUNICAÇÃO, BULGÁRIA

«Na Bulgária, tal como noutros países da UE, existem 

profi ssões dominadas pelo sexo masculino, onde é difícil 

as mulheres trabalharem. Lentamente, a Europa está a 

reduzir o fosso entre as taxas de emprego de homens 

e mulheres. A União Europeia pode fazê-lo contribuindo 

para a alteração de políticas de emprego e para combater 

a feminização da pobreza e da exclusão social.»

MATEUSZ HANSLIK, 
CIRURGIÃO ORTOPEDISTA, PAI EM LICENÇA 

PARENTAL, POLÓNIA 

«Graças ao direito à licença parental, tive a possibilidade 

de passar sete meses em casa com os meus fi lhos.  

A partilha da licença parental de forma equilibrada 

entre ambos os pais pode ajudar no equilíbrio da vida 

profi ssional e privada. E mães jovens, como a minha 

esposa, podem regressar mais cedo ao trabalho para 

continuarem as suas carreiras profi ssionais.»

�COLOCAR A DIMENSÃO SOCIAL NO CORAÇÃO DA EUROPA�
COMO É QUE A COMISSÃO EUROPEIA APOIOU O EMPREGO, OS ASSUNTOS

SOCIAIS, AS COMPETÊNCIAS E A MOBILIDADE LABORAL �2014�2019�

Veja o vídeo

Veja o vídeo
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Melhor informação e proteção para os trabalhadores

Com as novas regras da União Europeia sobre condições de trabalho transparentes e previsíveis, 

aumentámos a proteção para os trabalhadores em condições mais precárias no novo mundo 

do trabalho. Um número crescente de pessoas trabalha atualmente de forma atípica e com 

contratos flexíveis. Para estes contratos, asseguraremos que os direitos e obrigações das 

entidades empregadoras e dos trabalhadores estão equilibrados. Quanto mais flexibilidade 

é pedida aos trabalhadores, tanto mais as entidades patronais confirmam que pode trazer 

previsibilidade e proteção.

IMPACTO DA NOVA DIRETIVA

   Informação clara sobre condições de trabalho 

essenciais desde o início

  Períodos de experiência limitados a 6 meses

   Direito a trabalhar para outras entidades 

patronais

  Direito à previsibilidade do trabalho

   Direito a compensação quando a entidade 

patronal cessa a atribuição de trabalho após 

um prazo específico

   Prevenção de práticas abusivas relativamente 

à utilização de contratos a pedido ou similares

   Possibilidade de solicitar uma forma mais 

estável de emprego

  Direito a formação obrigatória sem custos

CATEGORIES OF 
NEWLY PROTECTED 
WORKERS
Source: Study conducted 

as part of the impact 

assessment

3 % Trabalhadores de plataforma 3 % 
Trabalhadores 
mediante cupões

53 % 
Trabalhadores ocasionais 
(mediante pedido, 
intermitentes)

Total: 2 a 3 milhões

5 % Trabalhadores domésticos

15 % Funcionários que trabalham 
menos de 8 horas por semana

22 % Funcionários com contrato 
de curto prazo (< 1 mês)

FORMS OF 
EMPLOYMENT 
COVERED UNDER 
THE NEW RULES
Source: Eurostat

10 %
Independentes sem funcionários

4 % Independentes com funcionários

4 % Temporário a tempo parcial

13 % Permanente a tempo parcial 

8 % Temporário a tempo inteiro 

1 % Outras

60 %
Permanente a 
tempo inteiro

Melhor acesso à proteção social

Com o acordo em relação à nossa proposta sobre o acesso à proteção social para trabalhadores 

e trabalhadores independentes, estamos a alinhar os nossos sistemas de segurança social do 

século XX com as novas formas de trabalho do século XXI. Atualmente, cerca de 40% das 

pessoas já não trabalha a tempo inteiro, têm contrato sem termo ou são independentes. O 

máximo de pessoas possível, incluindo os trabalhadores independentes, deve encontrar-se 

abrangido e ter a possibilidade de consolidar direitos contra contribuições. Esperamos ter um 

efeito positivo na redução da precariedade e na diminuição do risco de pobreza.

Trabalhadores abrangidos 
pelas novas regras 
Total: 200 milhões
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Proteção social contra riscos para trabalhadores não-padrão e 

trabalhadores independentes na Europa (2018)

INDEPENDENTES

Desemprego

Doença

Acidentes Invalidez

Velhice/sobrevivência

Maternidade

TRABALHADORES NÃO-PADRÃO

�COLOCAR A DIMENSÃO SOCIAL NO CORAÇÃO DA EUROPA�
COMO É QUE A COMISSÃO EUROPEIA APOIOU O EMPREGO, OS ASSUNTOS

SOCIAIS, AS COMPETÊNCIAS E A MOBILIDADE LABORAL �2014�2019�

  Cobertura obrigatória

  Cobertura voluntária para pelo menos um grupo

  Sem cobertura formal para pelo menos um grupo 

  Problemas na cobertura efi caz
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Remoção de barreiras para aceder aos benefícios

Também se podem verificar disparidades na cobertura eficaz, tanto para os independentes como 

para os trabalhadores com contratos não-padrão. Isto significa que enquanto são abrangidos por 

determinados benefícios de segurança social, não têm acesso (adequado) em caso de necessidade.

Françoise está grávida do seu primeiro filho. Françoise sempre trabalhou com contratos de 

curta duração consecutivamente. Infelizmente não tem direito a subsídio de maternidade uma 

vez que durante os últimos dois anos os seus contratos temporários não lhe permitiram pagar 

o sistema de benefícios de maternidade durante o tempo necessário. Agora está a passar por 

dificuldades nas últimas semanas de gravidez e nas primeiras semanas com o bebé.

É por essa razão que a iniciativa da Comissão procura alargar a cobertura efetiva dos benefícios de 

maternidade para todas as pessoas em situação de emprego, para que a Françoise possa aceder a 

benefícios mesmo com contratos precários de curta duração.

Tornar os direitos transferíveis

A falta de transferibilidade de direitos de segurança social também pode reduzir a eficácia e adequação 

da proteção que os sistemas de segurança social proporcionam. As contribuições e direitos a benefícios 

nem sempre podem ser retirados em caso de mudança de ou para uma forma não-padrão ou de ou 

para trabalhador independente.

Michael trabalhou durante 5 anos com um contrato sem termo a tempo inteiro e contribuiu para 

o sistema de seguro de desemprego. Decidiu tornar-se trabalhador independente e iniciou a sua 

própria atividade há um ao. No seguimento de uma recessão económica, entrou em falência. 

Michael não pode solicitar subsídio de desemprego não obstante ter contribuído para o sistema 

durante 5 anos.

É por isso que a iniciativa da Comissão procura garantir que os direitos são acumulados e preservados 

durante a carreira de uma pessoa, para que o Michael também tenha direito a subsídio de desemprego.

Reforçar a transparência

Por último, os direitos não são sempre suficientemente transparentes.

Nikolas tornou-se trabalhador independente em 2008 e registou-se voluntariamente no sistema 

voluntário de pensões. O sistema permite-lhe escolher o nível de contribuições, mas porque não 

conseguiu obter facilmente informação na altura sobre os seus direitos de pensão adquiridos, 

decidiu pagar o mínimo. Não tem conhecimento que pode não ser suficiente para poder obter 

uma pensão superior quando se reformar.

É por esta razão que a iniciativa da Comissão procura assegurar que os direitos da segurança social são 

transparentes e claramente compreendidos, para que o Nikolas tivesse sido informado devidamente 

quando tomou a decisão sobre o valor de pensão a que terá direito quando se reformar.
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Lei Europeia da Acessibilidade

Com a Lei Europeia da Acessibilidade disponibilizaremos produtos e serviços fundamentais 

a pessoas com defi ciência. Isto permitirá melhorar a vida de mais de 80 milhões de pessoas 

com defi ciência. Em breve terão à sua disposição produtos e serviços mais acessíveis 

como telefones, computadores, livros eletrónicos e comércio eletrónico. Esta alteração vai 

transformar a Europa no maior mercado de produtos e serviços acessíveis. As empresas 

poderão vender e exportar os seus produtos e serviços sem necessitarem de os ajustar a 

regras nacionais divergentes.

SAMUEL KOCH,  
ATOR, ALEMANHA   

«Sei o que é ser defi ciente e viver com dignidade. Sou 

tetraplégico e ator de teatro, televisão e cinema. Utilizo uma 

cadeira de rodas porque tenho limitações nos movimentos 

abaixo do pescoço. É por isso que é extremamente importante 

para mim deslocar-me livremente, trabalhar e participar na 

vida da cidade e não ser marginalizado ou discriminado.»

Veja o vídeo

�COLOCAR A DIMENSÃO SOCIAL NO CORAÇÃO DA EUROPA�
COMO É QUE A COMISSÃO EUROPEIA APOIOU O EMPREGO, OS ASSUNTOS

SOCIAIS, AS COMPETÊNCIAS E A MOBILIDADE LABORAL �2014�2019�

17



Saúde e segurança no trabalho

A União Europeia encontra-se na vanguarda da proteção de 

trabalhadores contra riscos de saúde e segurança há 25 anos. 

Para mantermos este ponto, temos tomado medidas para 

modernizar a nossa política e legislação de saúde e segurança, 

nomeadamente através de campanhas de sensibilização por parte 

da nossa Agência Europeia para a Saúde e Segurança no Trabalho. 

Isto ajudou-nos a focarmo-nos mais nos resultados e menos em 

burocracias e facilitou a conformidade por parte de pequenas e 

médias empresas.

Durante este mandato, também melhorámos a proteção para 

trabalhadores com produtos químicos cancerígenos. O cancro é 

responsável por 53% da mortalidade relacionada com o trabalho 

na União Europeia, tornando-se o maior assassino silencioso 

no local de trabalho. A Comissão estabeleceu limites claros à 

exposição a 26 produtos cancerígenos no local de trabalho. Este 

limite vai melhorar a proteção de 40 milhões de trabalhadores e 

ajudar a salvar a vida a mais de 100 000 trabalhadores durante 

os próximos 50 anos.

© Shutterstock
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Três principais produtos químicos limitados por esta Comissão, 

em número de trabalhadores expostos

Número de 

trabalhadores

expostos 

(milhões de 

pessoas)

Misturas de HAP complexo 

com benzopireno como 

indicador (HAP)

Sílica cristalina 

respirável (SCR)

4,4’-Metilenodialina 

(MDA)

Os três principais produtos químicos aos quais o maior número de trabalhadores está 

exposto são misturas de HAP que ocorrem em locais de trabalho através de processos 

de combustão a alta temperatura como na indústria do carvão ou através da exposição a 

emissões de exaustão; SCR no setor da construção; e MDA nos setores do plástico e outros 

setores de produção.

RACHEL PELLÉ, 
DIRETORA-EXECUTIVA DE UMA EMPRESA DE PINTURAS, 

FRANÇA

«As lesões relacionadas com o trabalho podem representar 

um custo signifi cativo para pequenas empresas. Por 

essa razão proporcionamos muita formação aos nossos 

funcionários para evitar e exposição ao chumbo ou 

amianto, para garantir a saúde e segurança no local 

de trabalho e para nos certifi carmos de que os nossos 

funcionários compreendem e aplicam plenamente 

as medidas.»
Veja o vídeo

5,3

3,9

7
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O direito de livre circulação dentro da União Europeia é um dos 

direitos fundamentais dos europeus. Atualmente, 17 milhões de 

europeus vivem ou trabalham num Estado-Membro diferente do da 

sua nacionalidade, representando 3,3% da população da UE. Trata-se 

de quase o dobro da percentagem de há 10 anos.

A livre circulação dos trabalhadores encontra-se consagrada no Tratado de Roma 

como uma das liberdades fundamentais do mercado comum. Desde 2014, a 

Comissão Europeia deu passos importantes no sentido de assegurar que este 

direito está disponível para todos, beneficia a sociedade como um todo e não origina 

abusos ou reduz a proteção social. Por outras palavras, agimos para garantir uma 

mobilidade laboral justa.

Revisão da diretiva sobre destacamento de trabalhadores

Um marco fundamental para a mobilidade laboral justa foi a revisão da diretiva 

sobre destacamento de trabalhadores Quando os trabalhadores em destacamento 

podem receber até 40% menos do que os trabalhadores nacionais, a coesão social 

e o apoio ao mercado interno não podem ser respeitados. O mesmo pagamento 

para o mesmo trabalho no mesmo local vai agora passar a tornar-se uma realidade 

na Europa. Isto significa que os trabalhadores destacados têm direito ao mesmo 

pacote salarial que os trabalhadores locais. Isto inclui não só salário, mas também 

subsídios, bónus e tudo o resto: todos os elementos que são obrigatórios para os 

trabalhadores locais também têm de ser concedidos aos trabalhadores destacados. 

Por último, existirão melhores condições equitativas para as empresas.

Fotografia: 

A comissária 

Thyssen com 

colegisladores 

após alcançar 

um acordo 

relacionado com 

o destacamento 

de trabalhadores.
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Regras europeias sobre a coordenação de 

sistemas de segurança social

Propusemos a revisão das regras europeias sobre a coordenação 

de sistemas de segurança social No centro da nossa proposta 

encontra-se o princípio da equidade. Estabelecidas inicialmente 

há 60 anos, estas regras garantem que os cidadãos não perdem 

a proteção da segurança social quando se deslocam para outro 

Estado-Membro. A nossa proposta moderniza as regras atuais 

para assegurar que são justas, mais simples de aplicar e claras na 

sua aplicação. Isto também tornará mais fácil a livre circulação de 

pessoas na UE. Ao mesmo tempo, tornará mais fácil o combate 

à fraude.

Brexit

Muitos cidadãos da União Europeia e do Reino Unido fizeram as 

suas escolhas de vida com base em direitos relacionados com 

a livre circulação ao abrigo da legislação da UE. A proteção das 

escolhas de vida destes cidadãos e dos seus familiares foi a nossa 

principal prioridade nas negociações do Brexit.
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Uma nova Autoridade Europeia 

do Trabalho

Uma coisa é concordar com as novas regras. 

Compreendê-las e aplicá-las é algo diferente. O 

acordo que alcançámos para estabelecer a Autoridade 

Europeia do Trabalho é a cereja em cima do bolo 

de um mercado laboral europeu justo.  Será o braço 

operacional da Europa para apoiar as autoridades 

nacionais na aplicação correta das regras da livre 

circulação de trabalhadores, destacamento de 

trabalhadores e coordenação de segurança social.

A Autoridade Europeia do Trabalho vai garantir que as 

regras existentes são aplicadas de uma forma justa, 

simples e eficaz ao: facilitar a cooperação e troca de 

informação entre as autoridades nacionais de trabalho, 

ajudar na organização e apoio de inspeções conjuntas 

e na mediação no caso de desacordos. Reunindo 

gabinetes nacionais de todos os Estados-Membros 

num único local irão, no futuro, fomentar uma cultura 

de cumprimento comum.

A Autoridade também irá desempenhar um papel 

fundamental na facilitação e simplificação do acesso à 

informação para empresas e cidadãos em circulação. 

Os cidadãos europeus em mobilidade sentem os 

efeitos de cooperação insuficiente quando tratam 

de assuntos administrativos além-fronteiras. Estão 

preocupados com o risco de fraude social e temem 

que a União não os proteja adequadamente. Merecem 

uma entidade claramente identificável, transparente e 

eficiente para preencher estas lacunas.
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Fotografia: A comissária Thyssen visita as obras de 

extensão do metro, em Copenhaga.
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Fotografia: A comissária Thyssen Lança a Semana Europeia da 

Formação Profissional na escola Ter Groene Poorte, na Bélgica.
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Na economia dos nossos dias, as pessoas são 

o nosso ativo mais importante. A Comissão 

fez do investimento nas pessoas e nas suas 

competências uma prioridade fundamental. 

Os nossos esforços estão a resultar. 

Atualmente, mais pessoas do que nunca 

(240 milhões) encontram-se a trabalhar. O 

nosso extenso leque de medidas europeias 

também proporcionou a milhões de jovens 

uma rampa de lançamento para o emprego.

Resolução do desemprego jovem

Quando entrei em funções em 2014, o desemprego 

jovem tinha atingido níveis inaceitavelmente elevados 

na Europa.  Desde o primeiro dia ajudámos os países 

a impulsionar o emprego jovem. A Garantia Jovem 

é a nossa iniciativa mais emblemática para levar o 

emprego e oportunidades de formação aos jovens. 

Todos os anos, mais de 3.5 milhões de jovens que 

estão registados na Garantia Jovem recebem uma 

oferta de emprego, formação contínua, estágio ou 

aprendizagem. Em complemento, a iniciativa Garantia 

Jovem é o nosso principal envelope financeiro da 

UE para proporcionar ajuda direta aos jovens para  

encontrarem trabalho ou voltarem a estudar.

28



«Após ter terminado o 

ensino secundário não 

conseguia encontrar trabalho. 

O  programa de Garantia 

Jovem da UE ajudou-me a 

conseguir um estágio como 

cabeleireira. Desde essa altura, 

já trabalhei em três salões 

diferentes e decidi começar 

brevemente uma atividade 

por contra própria com uma 

amiga. Estou muito grata 

pelas competências que este 

programa me proporcionou.»

ARISTEA ZACHARI, 

20, ANOS, CABELEIREIRA, 

BENEFICIÁRIA DA 

GARANTIA EUROPEIA DA 

JUVENTUDE, GRÉCIA

Veja o vídeo
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Com o Corpo Europeu de Solidariedade 

também apoiamos os jovens a serem 

voluntários, a fazerem um estágio ou a 

trabalharem em projetos de relevo em toda 

a Europa. Com a sua forte dimensão europeia 

de solidariedade, o Corpo é uma extraordinária 

oportunidade para os jovens desenvolverem 

competências interpessoais e adquirirem 

novos conhecimentos, trazendo todos valor 

acrescentado para todos eles e para a 

sociedade em geral.

Aprendizagens de boa qualidade também 

ajudam as pessoas a adquirirem as 

competências e as principais aptidões 

necessárias para o sucesso no mercado do 

trabalho. Conduzida pela Comissão Europeia, 

é exatamente isso que a Aliança Europeia 

para a Aprendizagem (AEpA) faz. Desde o seu 

lançamento em 2013, cerca de 300 empresas 

juntaram-se à Aliança e garantiram quase 1 

milhão de ofertas de aprendizagem. 

Também alargámos as oportunidades 

de intercâmbio de jovens em educação e 

formação profissional ao abrigo do Erasmus+ 

(2014-2020). O programa atual já apoia cerca 

de 650 000 alunos do ensino profissional a 

estudarem ou a realizarem os seus estágios 

noutro país da UE. Mas a duração média 

destes intercâmbios é de apenas algumas 

semanas, embora saibamos que os benefícios 

aumentam significativamente quando os 

alunos passam um período mais longo 

no estrangeiro. 

ErasmusPro irá apoiar 50 000 oportunidades 

de mobilidade de longo prazo para alunos 

do ensino profissional. Estas oportunidades 

adicionais para melhorar as competências 

sociais específicas do trabalho e da língua 

irão, em última instância, aumentar as 

Fotografia: A comissária Thyssen celebra os 30 anos do Erasmus+
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oportunidades profissionais dos alunos no 

mercado do trabalho. Temos de proporcionar 

aos alunos do ensino profissional o mesmo 

respeito e as mesmas oportunidades de 

mobilidade como nas universidades.

Ajudar os desempregados de 

longa duração a regressarem ao 

mercado do trabalho

A Comissão Europeia também dá 

orientação aos países europeus para 

ajudarem os desempregados de longa 

duração a regressarem ao mercado do 

trabalho. Quanto mais tempo as pessoas 

ficam desempregadas, tanto mais difícil 

é encontrarem um trabalho. As suas 

competências tornam-se obsoletas, perdem 

motivação e começam a sentir-se excluídas 

da sociedade, podendo mesmo acabar por 

cair na teia da pobreza. Em muitos países, os 

serviços estão atualmente a trabalhar cada 

vez mais em conjunto para darem apoio 

personalizado a desempregados de longa 

duração. Esta abordagem está a produzir 

resultados: nos últimos 3 anos o desemprego 

de longa duração registou uma descida da 

ordem de um terço.

Dez ações para ajudar a equipar 

pessoas na Europa com melhores 

competências

Com a nossa Agenda de Competências para 

a Europa, investimos nas pessoas para que 

possam enfrentar o futuro com confiança. 

É inaceitável que 61 milhões de europeus 

careçam de competências de leitura e escrita 

adequadas, e um número ainda superior 

tenha fracas competências de informática 

e de numeracia. Isto coloca-as em risco de 

desemprego, pobreza e exclusão social.  Por 

outro lado, um grande número de europeus, 

especialmente jovens altamente qualificados, 

trabalha em funções que não correspondem 

aos seus talentos e aspirações. Ao mesmo 

tempo, 40% das entidades empregadoras 

europeias indicam que não conseguem 

encontrar pessoas com as competências 

certas para se desenvolverem e inovarem. 

Por último, há muito poucas pessoas com 

capacidade empreendedora e competências 

para iniciarem o seu próprio negócio.

Estabelecemos 10 ações na Agenda de 

Competências que a Comissão Europeia 

entregou para proporcionar às pessoas 

as competências adequadas e para se 

manterem no topo das alterações na 

sociedade e no mercado do trabalho. 

Estamos a tornar as competências mais 

visíveis e mais fáceis de entender ajudando 

os trabalhadores e alunos a circularem 

livremente na UE. Apoiámos os países 

europeus a avançarem com a assistência 

a adultos com dificuldades ao nível de 

competências básicas. Lançámos iniciativas 

para preparar as pessoas para a revolução 

digital e para o futuro do trabalho e para 

ajudar migrantes e requerentes de pedido de 

asilo a apresentarem as suas capacidades 

e talentos. Criámos a Semana Europeia da 

Formação Profissional para ajudar milhões 

de jovens e adultos a descobrir que a 

educação e a formação profissional são uma 

primeira escolha e uma escolha igualitária... 

e muito mais!
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Agenda de competências para a Europa

Melhorar a 

qualidade e a 

relevância da 

formação de 

competências

1
Percursos de melhoria de competências:
Novas oportunidades para adultos com baixo 
nível de competências

2 Análise de competências essenciais para a 
aprendizagem ao longo da vida

3 Tornar a Educação e a Formação Profissional 
uma primeira escolha

4 Coligação para a criação de competências e 
emprego na área digital

Dar maior 

visibilidade e 

comparabilidade 

às competências 

e qualificações

5 Revisão do Quadro Europeu de Qualificações

6 Ferramenta de perfil de competências da UE 
para nacionais de países terceiros.

Promover a 

inteligência de 

competências, a 

documentação 

e escolhas 

de carreira 

informadas

7 Revisão do quadro Europass

8 Estudo de fuga de cérebros

9 Plano de Ação para a Cooperação Setorial em 
Matéria de Competências

10 Acompanhamento de licenciados
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Nos finais de 2015, Patrick conheceu diversos jovens da Síria e de outros 

países que chegaram ao Luxemburgo com o estatuto de refugiados. 

Porque uma série deles eram engenheiros como ele, reconheceu as suas 

competências e esperou que fosse possível integrá-los na sociedade no 

Luxemburgo, mas deu-se conta de uma falta de acesso a ferramentas 

digitais. Juntamente com um amigo sociólogo, Patrick fundou a Digital 

Inclusion, uma organização sem fins lucrativos, no início de 2016. 

Começaram a recondicionar computadores usados, juntamente com 

refugiados e outros voluntários, que podiam depois ser usados pelos 

refugiados. A sua visão é a de ajudar todas as pessoas no Luxemburgo 

a conseguirem ferramentas digitais que se tornaram uma parte muito 

importante da sociedade atual. Ensinam competências digitais em sete 

línguas com o apoio do Fundo Social Europeu.

© Shutterstock
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Fotografia: O vice-presidente Dombrovskis e a comissária Thyssen encontram-se com 

parceiros sociais da União Europeia.

A Comissão Juncker trouxe nova vida ao 

diálogo social com «Um novo começo para 

o diálogo social» em março de 2015. Nessa 

altura, os parceiros sociais e a Comissão 

concordaram na necessidade de uma série 

de ações.

Reforçámos o envolvimento de parceiros 

sociais no Semestre Europeu. Ao nível da UE, 

o envolvimento de parceiros sociais ao longo 

do Semestre está agora bem estabelecido. 

Os parceiros sociais europeus produziram 

importantes resultados em áreas como as 

condições de trabalho, a saúde e a segurança, 

o desenvolvimento de competências e a 

digitalização. Continua a existir espaço para 

melhoria a nível nacional. A Comissão está 

a abordar esta questão, quando adequado, 

através de recomendações específicas 

para países e apoio financeiro para o 

desenvolvimento de capacidades.

Envolvemos melhor os parceiros sociais 

na elaboração de políticas consultando-

os de diferentes formas em iniciativas 

fundamentais. Com a sua especialização 

inestimável, ajudaram a melhorar a qualidade 

das propostas da Comissão, especialmente 

as relacionadas com o equilíbrio da vida 

pessoal e profissional, com condições de 

trabalho previsíveis e transparentes e com o 

acesso a proteção social. Os parceiros sociais 

também desempenharam um papel central 

na modelação do Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais. Um dos seus 20 princípios é dedicado 

ao funcionamento do diálogo social.

Nas reuniões bianuais da Cimeira Social 

Tripartida, a Comissão e o Conselho discutiram 

importantes tópicos com os parceiros sociais 

incluindo a integração no mercado do trabalho 

de refugiados e o futuro do trabalho.

A Comissão apoia parceiros sociais através 

do Fundo Social Europeu e através das suas 

linhas orçamentais sociais cofinanciando 

medidas de formação e projetos conjuntos.
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Declaração conjunta dos parceiros sociais da UE para 

o 60.º aniversário do Tratado de Roma (24 de março 

de 2017)

«É importante um diálogo social que funcione bem ao 

nível da UE e a nível nacional, setorial e empresarial 

para elaborar políticas eficientes que irão aumentar a 

prosperidade europeia e assegurar a justiça social. […]

A Europa precisa de instituições transparentes, 

democraticamente responsáveis e com bom 

desempenho. Os parceiros sociais europeus contam 

com a Comissão Europeia, o Conselho e o Parlamento 

Europeu para se unirem e trabalharem em conjunto 

para melhorar a capacidade da União Europeia de 

abordar as necessidades e expetativas das empresas 

e dos trabalhadores. Estamos prontos a apoiar-vos 

neste compromisso.»
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Fotografia: A comissária Thyssen visita em Portugal um 

projeto de apoio a crianças do Fundo Social Europeu.
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Fundo Social Europeu (FSE)

Durante mais de 60 anos, o Fundo Social Europeu foi um dos 

principais instrumentos para o investimento em pessoas na Europa. 

Ajuda as pessoas a encontrar emprego ou a criar empresas, apoia 

grupos desfavorecidos, melhora a educação e torna os serviços 

públicos mais eficientes. Para  2014-2020, o orçamento total da 

União Europeia foi 83,6 mil milhões de euros.

JANA,  
BENEFICIÁRIA DO FUNDO SOCIAL EUROPEU, 

ESLOVÉNIA

O projeto PLYA ajuda jovens em risco que não tenham concluído 

os seus estudos a conseguirem emprego. Os participantes 

podem ter aulas de artesanato, para além de ser oferecido 

aconselhamento sobre desenvolvimento pessoal e serem 

ensinadas competências práticas da vida. O projeto ofereceu 

a Jana a estrutura que ela precisava para reconstruir a sua 

vida. «Foi o que eu precisava. Comecei a ver que podia viver 

de outra forma. Na escola tratavam-me como um número. 

Mas no curso tratam-me como uma pessoa.»

Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

A Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) ajuda os Estados-Membros 

a responder aos níveis elevados de desemprego jovem. Apoia medidas 

direcionadas para integrar jovens que não estão a trabalhar, a estudar 

ou em formação no mercado do trabalho. O orçamento total da UE 

para o IEJ foi 8,86 mil milhões de euros para 2014-2020.

Mais de 2,4 milhões de jovens que não estavam a trabalhar, a estudar 

ou em formação (NEETs) participaram em intervenções apoiadas pela 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) entre 2014 e 2017, e como 

resultado 776 mil desses jovens ficaram a estudar/em formação, 

conseguiram uma qualificação ou ficaram empregados.
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NIKOLAY PETROV KRASTEV,  
BENEFICIÁRIO DA GARANTIA JOVEM, BULGÁRIA

Nikolay estudou música na escola e viu-se com dificuldades 

para encontrar um emprego permanente. O sistema da Garantia 

Jovem, apoiado pela Iniciativa para o Emprego dos Jovens, deu-

lhe uma oportunidade de fazer um estágio numa ourivesaria. 

«Aprendi as complexidades da arte e como fazer artigos de 

metal precioso. Também aprendi a trabalhar como parte de 

uma equipa. Após concluir o meu estágio, ofereceram-me um 

trabalho permanente. Desde essa altura ganhei confiança e 

melhorei a minha autoestima.»

MONIKA PRIBELOVÁ,  
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DO FEAD COM A 

CARITAS, ESLOVÁQUIA

«A distribuição de embalagens com comida é o primeiro 

passo no nosso trabalho com destinatários finais. Ajuda-nos 

a abrir a porta e a abordar as pessoas que se encontram 

em circunstâncias difíceis. E podemos começar a tentar 

encontrar soluções complexas para as suas situações de 

vida complicadas.»
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Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas 

O Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Carenciadas (FEAD) é o nosso fundo 

principal para combater a pobreza. Faculta assistência material básica e apoio 

alimentar para as pessoas mais pobres. Isto inclui os mais velhos, as crianças, 

as pessoas sem abrigo, os deficientes, os migrantes e outras minorias. Mais de 

3,8 mil milhões EUR estão reservados para o FEAD para 2014-2020. De 2014 a 

2017, o fundo apoiou em média 12,7 milhões de pessoas por ano.
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Programa da UE para o Emprego e Inovação Social (EaSI)

O EaSI ajuda na construção de redes e parcerias na UE. Apoia bases de dados, 

estudos, experimentações sociais, reforço de capacidades e atividades de 

aprendizagem mútua. Preenche também uma clara falta na concessão de 

microcréditos e apoio ao empreendedorismo social desbloqueando recursos 

financeiros substanciais. Todos os anos, a Comissão concede subvenções a cerca 

de 60 projetos.

MIENA RUST,  
BENEFICIÁRIA DO MICROEMPRÉSTIMO, IRLANDA

Miena passou da engenharia à venda de nougat graças a 

umempréstimo de 15 000 euros para adquirir equipamento 

de confeção. «Sempre quis ter o meu próprio negócio. Tinha 

algumas poupanças de quando tinha sido despedida e pensei 

que não teria problemas em conseguir o restante na banca. Mas 

não estavam dispostos a emprestar-me dinheiro e então dirigi-

me ao Microfinance Ireland onde consegui um empréstimo. 

Demorei um ano a estabelecer a fábrica. Agora tenho uma 

senhora a trabalhar comigo a tempo inteiro e dois funcionários 

a tempo parcial.»

Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização

O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) faculta apoio a 

pessoas que tenham perdido os seus empregos como resultado de grandes 

alterações estruturais devido à globalização, como quando, por exemplo, uma 

grande empresa encerra ou a produção é deslocada para fora da UE. O FEG 

cofinancia medidas como a ajuda na procura de emprego, aconselhamento de 

carreiras, educação, formação e orientação, e promove o empreendedorismo 

e a criação de empresas. O FEG financia até 60% do custo desses projetos.

Entre Novembro de 2014 e Dezembro de 2018, o FEG facultou cerca de 

92 milhões EUR em apoio a 30 despedimentos em grande escala por toda 

a Europa. Estes casos envolveram cerca de 31 000 trabalhadores e 2 200 

jovens que não se encontravam a trabalhar, a estudar ou em formação.
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ASKO KOPONEN, 

BENEFICIÁRIO DO FUNDO EUROPEU DE 

AJUSTAMENTO À GLOBALIZAÇÃO, FINLÂNDIA

«Foi um choque para mim quando as fábricas da Nokia na 

Finlândia encerraram, após eu ter lá trabalhado durante 20 

anos em diferentes funções de gestão. Para me ajudar a 

avançar, consegui apoio do Fundo Europeu de Ajustamento à 

Globalização para aprender novas competências e formei-me 

em Ciências Aplicadas na Universidade de Turku. Agora sou 

diretor de produção numa empresa de implantes médicos.»

Veja o vídeo

O fi nanciamento em 2021-2027

Para o próximo orçamento da UE a longo prazo de 2021 a 2027, a Comissão propõe promover a 

implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais com o «Fundo Social Europeu Plus» (ESF+), 

e um Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização reforçado. A Comissão propôs um Fundo 

Social Europeu Plus no valor de 101,2 mil milhões de euros e um Fundo Europeu de Ajustamento 

à Globalização no valor de 1,6 mil milhões de euros. O FSE+ irá integrar os fundos existentes 

(o Fundo Social Europeu, a Iniciativa Emprego Jovem, o Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas 

mais Carenciadas, o Programa para o Emprego e Inovação Social e o Programa de Saúde da UE) 

para aumentar sinergias e assegurar um melhor impacto. Com o objetivo de maximizar o valor 

acrescentado da UE, os investimentos do FSE+ serão orientados para os desafi os sociais e de 

emprego que cada Estado-Membro enfrenta.
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Incrementar a credibilidade e a confiança pública 

nas estatísticas europeias

A Eurostat também é da minha responsabilidade e durante este 

mandato trabalhámos para reforçar a independência e fiabilidade 

das estatísticas europeias. A independência dos profissional dos 

institutos nacionais de estatística (INE) e das suas chefias foi 

reforçada e legalmente clarificada. Em complemento, encorajámos 

os governos a anunciar o seu compromisso para com estatísticas 

independentes e a assegurar a implementação do Código de 

Prática das Estatísticas Europeias. Isto estabelece os princípios 

da independência profissional, o compromisso com a qualidade, 

a metodologia sólida e a relevância das estatísticas. Os técnicos 

estatísticos têm de ser os guardiões do que é um facto e do que é 

ficção. Porque para contrapor notícias falsas precisamos de factos 

claros. É esta a chave para mantermos e melhorarmos a confiança 

pública nas estatísticas oficiais.

Estatísticas para cidadãos

Os cidadãos estão no centro do que fazemos. Na nossa União da 

Energia, queremos energia segura e sustentável para todos os 

europeus. Os preços que pagam devem ser acessíveis e competitivos. 

É por isso que a Eurostat faculta dados transparentes sobre preços e 

custos de energia para consumo doméstico e industrial.

A Eurostat também modernizou as estatísticas agrícolas. Esta é a 

chave para assegurar suprimentos alimentares a preços acessíveis 

para Europeus. Só podemos reduzir o impacto da agricultura no 

ambiente se tivermos a informação correta.

Também monitorizamos o progresso da Agenda de Desenvolvimento 

Sustentável de 2030. Se estamos verdadeiramente empenhados em 

manter o valor dos produtos, materiais e recursos durante o máximo 

tempo possível enquanto minimizamos os resíduos, precisamos de 

monitorizar o nosso progresso com vista a uma economia circular e a 

alcançar o desenvolvimento sustentável global.
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Facilitando o investimento na Europa

O Eurostat publicou dois guias sobre o tratamento estatístico das 

parcerias público-privadas (PPP) e dos pontratos de desempenho 

energético (CDE). As decisões sobre os investimentos no setor público 

são muitas vezes infl uenciadas pelo registo estatístico nos ou fora dos 

orçamentos governamentais. A incerteza e as preocupações dizem 

respeito à complexidade percecionada das regras e à difi culdades em 

compreender como se aplicam a projetos específi cos. Para responder 

a estas questões, o Eurostat e o Banco Europeu de Investimento (BEI) 

produziu guias a explicar aos intervenientes públicos e privados qual 

é o impacto das diferentes funções nas contas governamentais das 

parcerias público-privadas e dos contratos de desempenho energético. 

Provou-se serem muito úteis no contexto do Plano de Investimento 

para a Europa.

Fotografi a: Equipa do Eurostat.
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Durante os últimos cinco anos, colocámos as prioridades sociais no centro 

da nossa ação e no coração do debate do futuro da Europa. Agora, as 

prioridades sociais da Europa abrangem muitos domínios políticos, que vão 

desde a tributação ao transporte, economia verde, migração e comércio.

A Comissão realizou diversas iniciativas para combater a fraude, a evasão 

e a fuga fiscal, assegurando assim uma repartição de encargos justa entre 

contribuintes e garantindo rendimentos públicos para financiar a despesa 

social e reduzir desigualdades na receita.

Para o setor do transporte, colocámos na mesa propostas para assegurar 

justiça social e competitividade para benefício de mais de 5 milhões de 

europeus que trabalham no setor dos transportes da UE.  Isto inclui o 

combate a práticas de emprego ilícito e «empresas fachada», bem como 

a melhoria das condições sociais e do emprego no setor dos transportes, 

particularmente para camionistas.

Também estamos a integrar ações sociais para abordar as alterações 

climáticas no orçamento da UE a longo prazo com um objetivo global de 

25% de despesa da UE a contribuir para os objetivos climáticos.

© Shutterstock
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As nossas políticas e fundos também constituem uma ferramenta 

importante para promover a integração de pessoas com um passado de 

migração. Por exemplo, estabelecemos um Plano de Ação sobre a Integração 

e uma Ferramenta de Perfil de Competências da UE para nacionais de 

países terceiros permitindo às pessoas uma melhor integração no mercado 

do trabalho e na sociedade.

Por último, a presença da Europa no plano global e o seu trabalho 

relativamente a políticas comerciais equilibradas e progressivas é 

caracterizada por uma forte dimensão social. Os modernos acordos 

comerciais da UE contêm regras relativas ao comércio e ao desenvolvimento 

sustentável, nomeadamente sobre a justiça social, os direitos humanos, os 

elevados padrões de trabalho e os elevados padrões ambientais.

Fotografia: A comissária Thyssen lança a 

Ferramenta de Perfil de Competências da UE 

para nacionais de países terceiros
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Afirmar valores partilhados: 

Estabelecer um Pilar Europeu dos Direitos Sociais

Iniciativa Resultado final

1 Estabelecimento do Pilar Europeu dos Direitos Sociais

2 Apresentação do Painel Social para monitorizar o progresso dos 

Estados-Membros

3 Documento de reflexão sobre a dimensão social da Europa

4 Fundo Social Europeu Plus (FSE+)
    *

5 Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG)
      **

Integração de prioridades sociais: reconhecimento da dimensão 

social em todas as políticas

Iniciativa Resultado final

6 Integração de prioridades e indicadores sociais no Semestre 

Europeu da Coordenação Política Económica

7 Avaliação do impacto social do novo Programa de Apoio de 

Estabilidade para a Grécia

8 Plano de Investimento para a Europa

9 União da Energia

10 Mercado Único Digital

11 Mobilidade no setor dos transportes

Renovação e modernização da legislação social

Iniciativa Resultado final

12 Legislação com vista a tornar os produtos e serviços mais 

acessíveis para pessoas com deficiência

13 Comunicação para melhorar a saúde e a segurança no 

trabalho

14 Legislação sobre proteção de trabalhadores da exposição a 

produtos cancerígenos no trabalho

15 Legislação para a melhoria do equilíbrio da vida profissional e 

privada de pais e cuidadores

*A ser finalizado no contexto das negociações do Quadro Financeiro Multianual 2021-2027.
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Iniciativa Resultado final

16 Diretiva sobre condições de trabalho transparentes e 

previsíveis

17 Recomendação do Conselho para assegurar o acesso 

à proteção social para trabalhadores e trabalhadores 

independentes

18 Orientação na implementação da Diretiva «Tempo de 

trabalho»

Regras justas e aplicáveis para a mobilidade laboral

Iniciativa Resultado final

19 Plataforma europeia para reforçar a cooperação na 
abordagem do trabalho não declarado

20 Legislação para rever as regras do destacamento de 
trabalhadores

21 Legislação para a modernização das regras sobre a 
coordenação de sistemas de segurança social       *

22 Legislação para estabelecer uma Autoridade Europeia do 
Trabalho

Investir nos jovens e em competências

Iniciativa Resultado final

23 Legislação para impulsionar a Garantia Jovem ao aumentar o 

pré-financiamento na Iniciativa do Emprego Jovem e promover 

o seu financiamento para 2017-2020

24 Recomendação do Conselho sobre a integração dos 

desempregados de longa duração no mercado do trabalho

25 Recomendação do Conselho em «Percursos de melhoria de 

competências: novas oportunidades para adultos»

26 Iniciativas para apoiar a modernização do ensino e da 

formação profissional, incluindo o ErasmusPro e o Quadro 

Europeu de Qualidade de Aprendizagem

27 Lançamento do Corpo de Solidariedade Europeu

*Acordo provisório a ser finalizado pelos colegisladores.
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Iniciativa Resultado final

28 Legislação para dar mais visibilidade às competências e 

qualificações através de uma revisão do Europass e uma 

recomendação para rever o Quadro Europeu de Qualificações 

(ao abrigo da Nova Agenda de Competências para a Europa)

29 Coligação para a criação de competências e emprego na área 

digital

30 Plano de Ação para a Cooperação Setorial em Matéria de 

Competências

31 Recomendação sobre acompanhamento de graduados pelo 

ensino profissional e ensino superior (ao abrigo da Agenda 

Novas Competências para a Europa)

32 Ferramenta de Perfil de Competências da UE para nacionais 

não-UE

Relançamento do diálogo social

Iniciativa Resultado final

33 Declaração quadripartida como parte de um novo início para o 

Diálogo Social

34 Legislação para a melhoria das condições de trabalho no setor 

das pescas, implementando um acordo de parceiros sociais 

da UE

35 Legislação para a melhoraria das condições de trabalho 

de marinheiros a bordo de navios com bandeira da UE, 

implementado um acordo de parceiros sociais

Eurostat

Iniciativa Resultado final

36 Estatísticas sociais
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A comissária Thyssen com o diretor-geral Joost Korte e membros da DG Emprego, 

Assuntos Sociais e Inclusão.
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Contactar a UE

Pessoalmente

Em toda a União Europeia há centenas de centros de informação Europe Direct. Pode encontrar o 

endereço do centro mais próximo em: https://europa.eu/european-union/contact_pt.

Telefone ou correio eletrónico

Europe Direct é um serviço que responde a perguntas sobre a União Europeia. Pode contactar este 

serviço:

– pelo telefone gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (alguns operadores podem cobrar estas chamadas), 

– pelo telefone fixo: +32 22999696, ou 

– por correio eletrónico, na página: https://europa.eu/european-union/contact_pt.

Encontrar informações sobre a UE

Em linha

Estão disponíveis informações sobre a União Europeia em todas as línguas oficiais no sítio Europa: 

https://europa.eu/european-union/index_pt.

Publicações da UE

As publicações da UE, quer gratuitas quer pagas, podem ser descarregadas ou encomendadas no 

seguinte endereço: https://publications.europa.eu/pt/publications. Pode obter exemplares múltiplos 

de publicações gratuitas contactando o serviço Europe Direct ou um centro de informação local (ver 

https://europa.eu/european-union/contact_pt).

Legislação da UE e documentos conexos

Para ter acesso à informação jurídica da UE, incluindo toda a legislação da UE desde 1952 em todas as 

versões linguísticas oficiais, visite o sítio EUR-Lex em: http://eur-lex.europa.eu.

Dados abertos da UE

O Portal de Dados Abertos da União Europeia (http://data.europa.eu/euodp/pt) disponibiliza o acesso 

a conjuntos de dados da UE. Os dados podem ser utilizados e reutilizados gratuitamente para fins 

comerciais e não comerciais.



«Quando iniciei este mandato na Comissão Europeia em 2014, 

tínhamos uma oportunidade e uma obrigação excecionais de 

começar do zero. A construção de uma União mais inclusiva 

e mais justa foi uma prioridade desde o início.» � Marianne 

Thyssen.

Desde o virar da página da crise à adaptação a um mundo laboral 

em mudança, e ao investimento em pessoas e competências, 

saiba mais sobre as realizações da Comissão Europeia nas 

áreas do emprego, assuntos sociais, competências, mobilidade 

laboral e estatísticas em 2014-2019.

Pode descarregar as nossas publicações ou subscrever gratuitamente em:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=93&langId=pt

Se deseja receber atualizações periódicas sobre a Direção-Geral do 

Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão, inscreva-se para receber o 

boletim informativo eletrónico gratuito Europa Social em:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=pt

Social Europe

EU_Social

1


	Índice
	CAPÍTULO 1 - O MUNDO DO TRABALHO EM TRANSFORMAÇÃO
	CAPÍTULO 2 - MOBILIDADE LABORAL JUSTA
	CAPÍTULO 3 - INVESTIR EM PESSOAS E COMPETÊNCIAS
	CAPÍTULO 4 - DIÁLOGO SOCIAL
	CAPÍTULO 5 - FUNDOS EUROPEUS
	CAPÍTULO 6 - DADOS MELHORES PARA UMA POLÍTICA MELHOR
	CAPÍTULO 7 - UMA DIMENSÃO SOCIAL FORTE NA ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS DA UNIÃO EUROPEIA
	CAPÍTULO 8 - PRIORIDADES SOCIAIS NA COMISSÃO DE JUNCKER




