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Resumo para o cidadão  
 

O QUE ESTÁ EM CAUSA? 

• Actualmente, existem na UE quase 23 milhões de desempregados, estimando-se em 113 
milhões o número de pessoas que vivem no limiar ou abaixo do limiar de pobreza e em risco 
de exclusão social. Consequentemente, as questões de índole social ou relacionadas com o 
desemprego são uma das principais preocupações dos europeus.  

• Para conseguir reinserir desempregados no mercado do trabalho ou tirar pessoas de 
situações de pobreza, a Europa tem de resolver problemas relacionados com a existência de 
lacunas em termos de qualificações, uma reduzida mobilidade dos trabalhadores, sistemas 
de ensino deficientes e as políticas do mercado de trabalho.  

• De uma forma mais geral, a Europa deve fazer face de forma eficaz à crise financeira e 
económica e à evolução demográfica, em especial no tocante às migrações, e acompanhar a 
evolução tecnológica, isto é, factores que podem pôr em risco a coesão social e a 
competitividade. 

• A proposta de regulamento permitirá que o Fundo Social Europeu (FSE) continue a 
melhorar as oportunidades nos domínios do emprego, da educação e da formação e a 
lutar contra a exclusão social e a pobreza em 2014-2020.  

QUEM BENEFICIARÁ E COMO? 

• Os desempregados, especialmente os desempregados mais jovens e os desempregados a 
longo prazo, as mulheres que regressem ao mercado de trabalho e os grupos 
desfavorecidos, que passam a ter mais opções a nível de formação, aconselhamento e 
assistência individualizada. Depois de aprovado, o regulamento beneficiará milhões de 
pessoas, uma vez que cerca de 10 milhões por ano beneficiam de medidas do FSE em toda 
a Europa. 

• As empresas, as organizações sem fins lucrativos e as autoridades públicas beneficiarão de 
apoio na adaptação à evolução tecnológica, na transição para uma economia de baixo 
carbono, na adaptação ao ritmo da concorrência mundial e na implementação de reformas. 

• Os financiamentos serão canalizados através de organismos nacionais ou regionais 
encarregados de executar o FSE. 

PORQUÊ UMA ACÇÃO A NÍVEL DA UE? 

• A UE está mandatada para reduzir as profundas disparidades regionais existentes em toda a 
UE em termos de níveis de desenvolvimento (PIB per capita), produtividade, emprego, nível 
de escolaridade e pobreza e para atingir os ambiciosos objectivos da estratégia Europa 
2020. 

O QUE IRÁ MUDAR CONCRETAMENTE? 

Se adoptado, o regulamento agora proposto implicará: 

• uma concentração de esforços num limitado número de objectivos consentâneos com a 
estratégia Europa 2020, a fim de aumentar o impacto do financiamento;  

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm


• que os países da UE tenham de assegurar que, do total das verbas obtidas ao abrigo da 
política de coesão europeia, uma percentagem mínima determinada provenha do FSE. Tal 
implica que seja dada mais atenção à promoção do emprego, à educação e formação e à 
luta contra a pobreza; 

• um redobrar de esforços no combate ao desemprego juvenil e no apoio aos grupos mais 
desfavorecidos, como as populações migrantes ou comunidades marginalizadas – com, pelo 
menos, 20% do financiamento do FSE a ser canalizado para apoio a medidas de inclusão 
social; 

• uma maior participação dos parceiros sociais e das ONG na implementação do FSE, 
especialmente nas regiões menos desenvolvidas; 

• apoio a medidas específicas que promovam a igualdade entre homens e mulheres e que 
combatam a discriminação; 

• um papel mais activo para a Comissão no que respeita ao fomento da cooperação 
transnacional e à promoção da inovação social; 

• um FSE menos complexo, com uma atenção especial à simplificação dos procedimentos 
para os pequenos beneficiários; 

• uma abordagem da gestão dos programas operacionais dirigida para a obtenção de 
resultados através de planos de acção conjuntos. 

PARA QUANDO ESTÁ PREVISTA A ENTRADA EM VIGOR DA PROPOSTA? 

• A proposta da Comissão será discutida e negociada com o Parlamento Europeu e os 
governos da UE, devendo entrar em vigor em 2013. 
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