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Nina, 31 anos, Suécia

“Após um período no desemprego, lancei uma start-up 
de uma aplicação de viagens, mas tive dificuldade em 
encontrar funcionários com as competências certas. O 
portal de emprego EURES permitiu-me recrutar pessoas 
qualificadas de toda a Europa.  Outra coisa que realmente 
me ajudou foi o microcrédito que recebi através do 
Programa para o Emprego e para a Inovação Social. Foi 
uma bênção nos primeiros tempos!”

O Programa para o Emprego e para a Inovação Social 
promove a modernização do emprego na UE e apoia a 
mobilidade laboral através da utilização do portal de 
emprego EURES. Se tem uma pequena empresa, pode 
candidatar-se ao microcrédito ou financiamento para 
empresas sociais.  

ec.europa.eu/eures (candidatos e empregadores)

ec.europa.eu/social/easi

De que forma posso beneficiar?

https://ec.europa.eu/eures/public/pt/homepage
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=pt


Tomasz, 19 anos, Polónia

“Após terminar o ensino secundário, tive dificuldade 
em encontrar um emprego. Registei-me na Garantia 
Europeia da Juventude e o meu consultor de carreira 
ajudou-me a inscrever-me num programa de aprendizagem 
de design gráfico. Hoje tenho um contrato de efetividade 
com a mesma empresa. Soube que alguns dos meus 
amigos se inscreveram recentemente no Corpo Europeu 
de Solidariedade, uma iniciativa que permite aos jovens 
trabalharem em projetos de solidariedade na Europa de 
dois a 12 meses.”

A Garantia Europeia da Juventude assegura que todos os jovens 
dos países da UE com menos de 25 anos recebem uma oferta de 
trabalho, de educação contínua, de formação ou de estágio no prazo 
de quatro meses após ficarem desempregados ou concluírem a sua 
escolaridade. O serviço de emprego do seu país poderá explicar-lhe 
quais as oportunidades que se encontram disponíveis para si.  
 

ec.europa.eu/social/youthguarantee 

O Corpo Europeu de Solidariedade convida jovens entre os 18 e 
os 30 anos a serem voluntários, trabalharem ou fazerem estágio no 
seu próprio país ou no estrangeiro para benefício de comunidades e 
pessoas na Europa. Tem interesse? Registe-se em:
 

europa.eu/youth/solidarity_pt 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pt
http://europa.eu/youth/solidarity_pt  


Jeanne (52 anos) fala sobre o seu filho Daniel 
(20 anos), França

“Quando o meu filho Daniel, que é autista, fez 18 anos, 
estava muito preocupada com as suas possibilidades 
de levar uma vida mais independente enquanto adulto. 
Graças a um projeto financiado pelo Fundo Social 
Europeu, o Daniel foi integrado numa organização que 
avaliou as suas competências e que lhe encontrou um estágio 
junto de um empregador que conhece as especificidades 
do autismo. Esta experiência melhorou a confiança do 
Daniel e agora ele pode receber uma proposta de trabalho 
na mesma empresa ou numa empresa similar.”  

De há 60 anos para cá, o Fundo Social Europeu (FSE) 
ajudou milhões de pessoas de todos os quadrantes sociais 
a manterem o seu emprego ou a encontrarem um primeiro 
emprego. O Fundo visa especialmente as pessoas em risco 
de exclusão social e proporciona-lhes a oportunidade de 
regressarem ao mercado laboral. O FSE investe também em 
melhores oportunidades de educação e apoia a melhoria dos 
serviços públicos de forma a favorecer quer desempregados, 
como trabalhadores e empresas.

ec.europa.eu/esf

Europass: crie o seu CV e passaporte linguístico 
europass.cedefop.europa.eu/pt 

Ação da UE em matéria de emprego, assuntos sociais e inclusão

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=pt
http://europass.cedefop.europa.eu/pt
http://europass.cedefop.europa.eu/pt


«Enquanto cidadão da UE, está protegido 
pelas regras da UE e tem acesso a direitos, 
ferramentas e assistência quando procura 
emprego, muda para o estrangeiro ou inicia 
uma nova carreira ou negócio. Atualmente, 
o desemprego está a diminuir na Europa 
— mas ainda há muito trabalho a fazer. 
É por isso que a UE está a aumentar o 
investimento em pessoas e empresas e 
lançou iniciativas como a Aliança Europeia 
para a Aprendizagem, que mobilizou a 
oferta de cerca de 500 000 oportunidades de 
formação, e a Garantia para a Juventude, 
que já ajudou 9 milhões de pessoas em 
termos de trabalho, educação ou formação.»

ec.europa.eu/social 

Social Europe

@EU_Social 

Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11

Marianne Thyssen  
Comissária europeia para o Emprego, Assuntos Sociais, 
Competências e Mobilidade Laboral   

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=pt
https://www.facebook.com/socialeurope/
https://twitter.com/EU_Social


A UE na sua vida diária
Direitos dos trabalhadores garantidos: A legislação laboral da 
UE protege a saúde e a segurança dos trabalhadores e impede a 
discriminação no local de trabalho.

Segurança social onde quer que esteja: As regras da UE coordenam 
os sistemas de segurança social nacional para assegurar que os seus 
direitos são preservados quando se desloca dentro da Europa.

Cuidados de saúde em movimento: Os cidadãos beneficiam de 
cuidados de saúde de emergência gratuitos quando viajam dentro da 
Europa graças ao Cartão Europeu de Seguro de Doença.

Mais possibilidades no mercado de trabalho: Todos os anos, 
o Fundo Social Europeu ajuda aproximadamente 15 milhões de 
pessoas a conseguir trabalho ou a melhorar as suas competências 
para conseguirem encontrar trabalho no futuro. O Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização apoia projetos que ajudam trabalhadores 
que perderam os seus empregos em resultado da globalização a 
encontrarem outro trabalho ou a iniciarem o seu próprio negócio. 

Melhores competências para quem mais precisa delas: A iniciativa 
Upskilling Pathways (Percursos de Qualificação Profissional) ajuda 
adultos a adquirirem um nível mínimo de competências nas áreas 
da leitura, da escrita e da informática. Adicionalmente, promove a 
compreensão e capacidade de trabalhar com números, contribuindo 
igualmente para uma qualificação que possa melhorar as suas 
perspetivas de trabalho. 

Um incentivo para pequenos empresários: A UE apoia microcréditos 
(até 25 000 €) para auxiliar pessoas empregadas por conta própria e 
microempresas.

Participação plena e equitativa para pessoas com deficiências: 
Por exemplo, o cartão de estacionamento da UE é utilizado por toda 
a Europa por condutores com dificuldades de mobilidade. A legislação 
da UE também exige que os serviços públicos tornem os conteúdos 
acessíveis online a cidadãos com deficiências.

Diminuição da pobreza e promoção da inclusão social:  
O Fundo Social Europeu e o Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas financiam projetos cujo objetivo é combater a pobreza e a 
exclusão social na Europa.
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