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FUNDO SOCIAL EUROPEU

O Fundo Social Europeu (FSE) foi criado pelo Tratado de Roma com o objetivo de melhorar
a mobilidade dos trabalhadores e as oportunidades de emprego no mercado comum. As suas
atribuições e regras de funcionamento foram posteriormente revistas por forma a refletir as
mudanças ocorridas a nível económico e na situação de emprego nos Estados-Membros,
assim como a evolução das prioridades políticas definidas a nível da UE.

BASE JURÍDICA

Artigos 162.º a 164.º, 174.º, 175.º, 177.º e 178.º do Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia.
Após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, as regras gerais aplicáveis aos Fundos Estruturais
passaram a ser adotadas através do processo legislativo ordinário.

OBJETIVOS

Nos termos do Regulamento (UE) n.º 1304/2013, o FSE visa melhorar as oportunidades de
emprego, reforçar a inclusão social, combater a pobreza, promover a educação, as competências
e a aprendizagem ao longo da vida, assim como desenvolver políticas de inclusão ativas,
abrangentes e sustentáveis.
No âmbito das suas prioridades, o FSE tem por objetivo:
— promover níveis elevados de emprego e de qualidade do emprego, melhorar o acesso ao

mercado de trabalho, apoiar a mobilidade geográfica e profissional dos trabalhadores e
facilitar a adaptação destes últimos à mudança industrial;

— encorajar um nível elevado de educação e de formação para todos e apoiar a transição dos
jovens do ensino para o emprego;

— combater a pobreza, melhorar a inclusão social e promover a igualdade de género, a não
discriminação e a igualdade de oportunidades.

REALIZAÇÕES

A. Períodos de programação anteriores
O FSE foi o primeiro Fundo Estrutural. Durante o período de transição (até 1970) reembolsou
aos Estados-Membros metade dos subsídios de formação profissional e de reinstalação
concedidos aos trabalhadores afetados por restruturações económicas. No total, assistiu mais de
dois milhões de pessoas durante este período. Em 1971, uma decisão do Conselho aumentou
substancialmente os recursos do Fundo e modificou o sistema, substituindo o financiamento
retroativo por novas regras que exigem que os Estados-Membros apresentem pedidos de ajuda
previamente. Em 1983, uma nova reforma (Decisão 83/516/CEE do Conselho, de 17 de outubro
de 1983) traduziu-se numa maior concentração das intervenções do Fundo, as quais deveriam
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ser direcionadas principalmente para o combate ao desemprego dos jovens e para as regiões mais
carenciadas. Ao incluir no Tratado CE o objetivo da coesão económica e social na Comunidade,
o Ato Único Europeu (1986) lançou as bases para uma reforma abrangente (no âmbito dos
regulamentos de 24 de junho e 19 de dezembro de 1988), que se destinava essencialmente
a introduzir uma abordagem coordenada na programação e no funcionamento dos Fundos
Estruturais. O Tratado de Maastricht ampliou o âmbito do apoio do FSE, tal como descrito no
artigo 146.º, de modo a incluir «a adaptação às mutações industriais e à evolução dos sistemas
de produção». No período de programação seguinte (1994-1999), o financiamento atribuído à
coesão económica e social duplicou (141 mil milhões de ecus). Após algumas experiências-
piloto no período de programação anterior, as iniciativas comunitárias foram confirmadas
para o período 1994-1999, tendo-lhes sido atribuído um orçamento mais significativo (9 %
dos recursos totais dos Fundos Estruturais). O FSE cofinanciou dois programas desse tipo
que visavam apoiar projetos transnacionais inovadores: «Adapt», que se destinava a ajudar
empregadores e trabalhadores a antecipar os efeitos das mutações industriais e a lidar com os
seus efeitos, e «Emprego», com as suas quatro vertentes que promoviam a integração de grupos
vulneráveis no mercado de trabalho.
No contexto da Agenda 2000, o enquadramento geral dos Fundos Estruturais foi simplificado
para o período de programação de 2000-2006. No que toca ao FSE, com uma dotação de
60 mil milhões de euros nesse período, foi-lhe confiada a dupla responsabilidade de contribuir
tanto para a política de coesão como para a aplicação da Estratégia Europeia de Emprego
(EEE) (5.10.3.). O seu âmbito de aplicação foi reformulado em conformidade. A iniciativa
comunitária EQUAL, centrada no apoio a projetos inovadores e transnacionais, visava combater
a discriminação e as desigualdades no mercado de trabalho. Foi a única iniciativa cofinanciada
pelo FSE no período de programação de 2000-2006.
Para o período de programação 2007-2013, apenas restavam três Fundos Estruturais: o FSE,
o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e o Fundo de Coesão. Estes fundos
deviam, conjuntamente, alcançar os objetivos de convergência (canalizando 81 % dos recursos),
de competitividade regional e emprego (canalizando 16 % dos recursos para as regiões que não
se enquadram no objetivo «convergência») e de cooperação territorial europeia para promover
um desenvolvimento harmonioso em toda a UE (2,5 % dos recursos).
Os recursos dos Fundos Estruturais são repartidos pelos Estados-Membros de acordo com
uma fórmula que tem em consideração o número de habitantes (e a densidade populacional),
a prosperidade regional, o desemprego e os níveis de ensino. São negociados entre os
Estados-Membros ao mesmo tempo que o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para um
determinado período. Uma das principais características dos Fundos Estruturais é o princípio da
adicionalidade, segundo o qual os Estados-Membros não podem utilizar os Fundos Estruturais
para substituir despesas nacionais, caso tenham decidido realizar efetivamente essas atividades.
Durante o período 2007-2013, o FSE, juntamente com os outros instrumentos financeiros
da Política de Coesão Europeia, desempenhou um papel importante no Plano de Ação de
Recuperação Europeia, adotado pelo Conselho Europeu em dezembro de 2008, e no Plano de
Recuperação Económica Europeia, apresentado pela Comissão em novembro do mesmo ano.
B. Período de programação atual (2014-2020)
1. Cinco Fundos Estruturais regidos por regras comuns
Os cinco Fundos Estruturais e de Investimento Europeus para o período 2014-2020, ou
seja, FEDER, FSE, Fundo de Coesão, Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural
(FEADER) e Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca (FEAMP), são agora regidos
por um corpo de regras comuns. Além disso, regulamentos específicos a cada fundo definem

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.10.3.pdf
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os domínios de intervenção e outras características. O Regulamento (UE) n.º 1303/2013, de 17
de dezembro de 2013, define princípios, regras e normas comuns para a aplicação dos cinco
Fundos Estruturais e de Investimento Europeus. O Regulamento (UE) n.º 1304/2013, de 17 de
dezembro de 2013, estabelece as missões do Fundo Social Europeu (FSE), incluindo o âmbito
do seu apoio, disposições específicas e os tipos de despesas elegíveis para assistência.
2. Fundo Social Europeu e Iniciativa para o Emprego dos Jovens
O papel do FSE no período entre 2014 e 2020 foi reforçado graças à introdução de uma
percentagem mínima (juridicamente vinculativa) de 23,1 % do total do financiamento da coesão.
Com uma dotação global de 74 mil milhões de euros (em comparação com o montante previsto
de 75 mil milhões de euros para o período 2007-2013), o FSE cofinancia projetos operacionais
nacionais ou regionais em vigor durante os sete anos de duração do quadro financeiro plurianual,
propostos pelos Estados-Membros e aprovados por uma decisão da Comissão.
O novo Regulamento FSE para o período 2014-2020 foi aprovado em dezembro de 2013,
incidindo nos quatro objetivos temáticos seguintes:
— promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos

trabalhadores;

— promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação;

— investir na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de
competências e a aprendizagem ao longo da vida;

— reforçar a capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas e a
eficiência da administração pública.

Assim, o FSE beneficia as pessoas, incluindo jovens, mulheres e pessoas de grupos
desfavorecidos, com vista a fomentar a inclusão social. O FSE apoia também os trabalhadores, as
empresas e os empresários. Por fim, o FSE ajuda os Estados-Membros a melhorarem a qualidade
da sua administração pública e governação.
O atual Regulamento FSE inclui a Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ), que é financiada
a partir de três fontes: as dotações nacionais do FSE (3,2 mil milhões de euros), uma parte
específica do orçamento da UE (3,2 mil milhões de euros) e o cofinanciamento nacional da parte
do FSE. O FSE apoia os jovens que não estudam, não trabalham nem seguem uma formação
(NEET) em regiões que registam taxas de desemprego dos jovens superiores a 25 %. Em
fevereiro de 2015, a Comissão propôs uma alteração ao Regulamento FSE para aumentar a
taxa de pré-financiamento da Iniciativa para o Emprego dos Jovens a pagar após a aprovação
dos programas operacionais na sua dotação orçamental de 2015, passando de 1-1,5 % para um
máximo de 30 %, a fim de acelerar a execução nos Estados-Membros.
Aquando da comemoração do 60.º aniversário do Fundo no início de 2017, a Comissão indicou
que, durante o período de 2007-2013, o Fundo ajudou quase 10 milhões de europeus a encontrar
um emprego. A Comissária Marianne Thyssen aludiu ao FSE como «60 anos de casos de
sucesso» e sublinhou que constituía um investimento direto nas pessoas. Esta ocasião marcou
igualmente o início de uma reflexão sobre o financiamento do capital humano da UE para além
de 2020.
3. Instrumentos para a integração no mercado de trabalho que complementam o FSE
O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado como instrumento de
política de competitividade — e não de coesão — para o QFP 2007-2013 e destinava-se a
apoiar os trabalhadores despedidos na sequência de mudanças estruturais significativas nos
padrões de comércio mundial provocadas pela globalização. Enquanto o FEG visa dar resposta
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a situações específicas urgentes, como despedimentos em massa resultantes da globalização,
por um período de tempo limitado, o FSE destina-se a apoiar programas plurianuais que visem
atingir objetivos estruturais de longo prazo de manutenção ou reinserção das pessoas no mercado
de trabalho.
Na sequência da crise, o Regulamento que institui o FEG (Regulamento (CE) n.º 1927/2006) foi
alterado temporariamente até final de 2011, para poder responder aos despedimentos resultantes
da crise e propor taxas de cofinanciamento de 50 a 65 %. O novo Regulamento FEG para o
período 2014-2020 (Regulamento (CE) n.º 1309/2013), com um orçamento máximo de 150
milhões de euros, foi aprovado pelo Parlamento e pelo Conselho em dezembro de 2013. Para
além de despedimentos causados por mudanças estruturais decorrentes da globalização, inclui
despedimentos resultantes da crise económica e financeira mundial.
O novo Programa para o Emprego e a Inovação Social (EaSI) da UE incorporou o anterior
programa Progress como um dos seus três eixos. Com um orçamento de 550 milhões de
euros, visa promover um elevado nível de qualidade e sustentabilidade do emprego, garantindo
proteção social adequada e digna, combatendo a exclusão social e a pobreza e melhorando as
condições de trabalho.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

A influência do Parlamento no FSE tem vindo a crescer ao longo dos anos. Nos termos
do Tratado de Maastricht, as disposições gerais que regem os fundos estão sujeitas ao seu
parecer favorável; no entanto, nos termos do Tratado de Amesterdão, a aprovação das regras
de aplicação do FSE está sujeita ao processo de codecisão. O Parlamento considera que
o FSE é o instrumento mais importante para combater o desemprego. Sempre defendeu,
portanto, o funcionamento eficaz do fundo, tendo apelado à simplificação da legislação e dos
procedimentos, no intuito de melhorar a eficácia e a qualidade da assistência prestada pelo FSE.
Para o período de programação 2007-2013, o Parlamento completou a proposta de regulamento
da Comissão relativo ao FSE com alterações que visavam redefinir o fundo como uma
ferramenta importante para facilitar a aplicação da Estratégia Europeia de Emprego. O PE
alterou o texto da proposta de regulamento por forma a alargar o âmbito da assistência do FSE
para incluir o combate às desigualdades entre homens e mulheres, à discriminação e à exclusão
social, facilitando o acesso ao emprego por parte de grupos vulneráveis.
O Parlamento apoiou a proposta da Comissão sobre o contributo do FSE para a resolução
da crise económica e aprovou legislação relevante com vista a acelerar o acesso ao fundo.
Na sua resolução de 7 de outubro de 2010, o Parlamento instou ao reforço do FSE, uma
vez que este constitui o principal motor para a aplicação dos objetivos da estratégia Europa
2020, designadamente através de uma flexibilidade acrescida e da simplificação dos controlos
e procedimentos.
Graças ao Parlamento, o FSE representará, no atual período de programação 2014-2020, 23,1 %
do total do financiamento da UE para a coesão; por outro lado, 20 % das dotações do FSE de cada
Estado-Membro deverão ser gastas na inclusão social. O Parlamento insistiu igualmente em que
o FEG seja aberto a novas categorias de beneficiários, como os trabalhadores independentes.
À luz dos recentes fluxos migratórios, o Parlamento, na sua resolução de 5 de julho de 2016,
observou que a integração profissional representa um passo importante rumo à inclusão social
e sublinhou a disponibilidade do FSE para financiar medidas destinadas a facilitar a integração
dos refugiados nos mercados de trabalho europeus, apelando para tal à atribuição de maior
importância a este fundo.
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