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POLÍTICA DE EMPREGO

Criar mais e melhores empregos é um dos principais objetivos da Estratégia Europa 2020. A
Estratégia Europeia para o Emprego, com as suas Orientações para o Emprego e programas
de apoio, como o programa de Emprego e Inovação Social (EaSI), visa contribuir para o
crescimento e o emprego, a mobilidade dos trabalhadores e o progresso social.

BASE JURÍDICA

Artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia (TUE) e artigos 8.º a 10.º, 145.º a 150.º, 156.º a
159.º e 162.º a 164.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

OBJETIVOS

Entre os princípios, objetivos e atividades mais importantes a que se refere o Tratado, incluem-
se a promoção de um elevado nível de emprego através do desenvolvimento de uma estratégia
coordenada, em particular na perspetiva da criação de mão de obra competente, qualificada e
adaptável e de mercados de trabalho capazes de reagir às transformações económicas. De acordo
com a cláusula horizontal no artigo 9.º do TFUE, o objetivo de alcançar um elevado nível de
emprego deve ser tomado em consideração na definição e execução das políticas e ações da
União.

REALIZAÇÕES

A. Fase inicial (década de 1950 a década de 1990)
Já na década de 1950 os trabalhadores beneficiavam de uma «ajuda de readaptação»
na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA). Esta ajuda era concedida aos
trabalhadores dos sectores do carvão e do aço cujos postos de trabalho estivessem ameaçados
pela reestruturação industrial. O Fundo Social Europeu (FSE) (ver ficha5.10.2.), criado nos
princípios da década de 1960, constituiu o principal instrumento da Comunidade na luta contra
o desemprego.
Na década de 1980 e no início da década de 1990, os programas de ação em matéria de emprego
destinavam-se a grupos específicos, tendo sido criados diversos sistemas de documentação e
um observatório.
Para encorajar a livre circulação e ajudar os trabalhadores na procura de um emprego noutro
Estado-Membro, o antigo sistema SEDOC foi melhorado em 1992, passando a chamar-se
EURES (Serviços Europeus de Emprego). A EURES é uma rede de cooperação entre a
Comissão e os serviços públicos de emprego dos Estados-Membros do EEE (mais a Suíça) e
outras organizações parceiras.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.10.2.pdf
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B. Rumo a uma política de emprego mais abrangente
1. Livro Branco sobre o Crescimento, a Competitividade e o Emprego (1993)
Num contexto de elevado desemprego na maioria dos países da UE, o Livro Branco lançou o
debate sobre uma estratégia europeia no domínio da economia e do emprego, colocando, pela
primeira vez, a questão do emprego no topo da agenda europeia.
2. O contributo do Tratado de Amesterdão (1997)
O novo capítulo sobre o emprego no Tratado de Amesterdão, que entrou em vigor em maio
de 1999, forneceu a base para a elaboração da Estratégia Europeia para o Emprego e para a
criação, a título permanente, do Comité do Emprego, com caráter consultivo, para promover
a coordenação entre as políticas de emprego e do mercado de trabalho dos Estados-Membros.
Contudo, a política de emprego continua a ser da competência exclusiva dos Estados-Membros.
A inclusão de um «Protocolo Social» no Tratado reforçou a participação dos parceiros sociais.
3. Processo do Luxemburgo: A Estratégia Europeia de Emprego 1997-2004
A cimeira extraordinária sobre o emprego, realizada no Luxemburgo em novembro de 1997,
lançou a Estratégia Europeia para o Emprego, juntamente com o método aberto de coordenação
– o chamado «Processo do Luxemburgo», que é um ciclo anual de coordenação e de
acompanhamento das políticas nacionais de emprego com base no compromisso dos Estados-
Membros de estabelecerem um conjunto de objetivos e de metas comuns. A estratégia articula-
se em torno das seguintes componentes:
— Orientações para o Emprego, formuladas pela Comissão e adotadas pelo Conselho;

— Planos de Ação Nacionais (PAN);

— Relatório Conjunto sobre o Emprego, publicado pela Comissão e adotado pelo Conselho;

— Recomendações específicas por país, formuladas pela Comissão e adotadas pelo Conselho;

A Estratégia Europeia para o Emprego põe um elevado nível de emprego em pé de igualdade
com os objetivos macroeconómicos de crescimento e estabilidade.
4. A Estratégia de Lisboa (2000-2010)
Em 2000, o Conselho Europeu de Lisboa adotou o novo objetivo estratégico de tornar a UE
«a economia baseada no conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo», abraçando o
pleno emprego como objetivo prioritário da política social e de emprego, e estabeleceu metas
concretas a alcançar até 2010.
A Estratégia Europeia para o Emprego foi revista em 2002 e relançada em 2005, colocando
a ênfase no crescimento e no emprego, tendo em vista a simplificação e racionalização da
Estratégia de Lisboa. As revisões incluíam a introdução de um quadro plurianual (sendo o
primeiro ciclo de 2005 a 2008). Desde 2005, as orientações para o emprego têm sido integradas
nas Orientações Gerais das Políticas Económicas (OGPE).
5. A Estratégia Europa 2020 (2010-2020)
Esta estratégia a dez anos para o emprego e um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo
definiu pela primeira vez uma série de metas globais, nomeadamente:
— Mercado de trabalho: elevar para 75 %, até 2020, a taxa de emprego das pessoas com idades

compreendidas entre os 20 e os 64 anos;

— Inclusão social e combate à pobreza: retirar pelo menos 20 milhões de pessoas do risco
de pobreza e exclusão;
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— Melhorar a qualidade e o desempenho dos sistemas de ensino e de formação: reduzir a
quota-parte de jovens que abandonam precocemente a escola para 10 % (partindo de 15 %)
e aumentar para pelo menos 40 % (em vez de 31 %) a percentagem de pessoas com idades
compreendidas entre os 30 e os 34 anos com um diploma de ensino superior ou equivalente.

Os cinco grandes objetivos devem ser traduzidos pelos Estados-Membros em objetivos
nacionais, tendo em conta as respetivas posições de partida e conjunturas nacionais.
As dez orientações integradas contêm seis orientações gerais para as políticas económicas
(artigo 121.º do TFUE) e quatro orientações em matéria de emprego (artigo 148.º do TFUE).
As orientações para o emprego adotadas pelo Conselho em outubro de 2010 previam o aumento
da participação das mulheres e dos homens no mercado de trabalho, a redução do desemprego
estrutural e a promoção do emprego de qualidade; o desenvolvimento de uma mão de obra
qualificada em resposta às necessidades do mercado de trabalho e a promoção da aprendizagem
ao longo da vida; a melhoria da qualidade e do desempenho dos sistemas de ensino e de formação
a todos os níveis e o aumento da participação no ensino superior ou equivalente; e a promoção
da inclusão social e o combate à pobreza.
Em outubro de 2015, o Conselho adotou uma Revisão das orientações, fortemente orientadas
para o mercado de trabalho:
— Dinamizar a procura de mão de obra (criação de emprego; tributação do trabalho; fixação

de salários);

— Reforçar a oferta de mão de obra, as aptidões e as competências (aptidões e competências
pertinentes; investimento necessário; combate às debilidades estruturais dos sistemas de
ensino e de formação; redução dos obstáculos ao emprego, em especial para os grupos
desfavorecidos);

— Melhorar o funcionamento dos mercados de trabalho («princípios da flexigurança» para
reduzir a segmentação do mercado de trabalho; envolvimento dos parceiros sociais;
melhoria das políticas ativas de emprego; mobilidade da mão de obra);

— Garantir a equidade, lutar contra a pobreza e promover a igualdade de oportunidades
(modernização dos sistemas de segurança social, dos cuidados de saúde e dos cuidados de
longa duração: aplicação dos princípios da «inclusão ativa», políticas sociais direcionadas
para prevenir o abandono escolar precoce e a exclusão social).

6. Instrumentos financeiros de apoio e iniciativas políticas
O Programa da UE para o Emprego e a Inovação Social (EaSI) 2014-2020, aprovado pelo
Parlamento e pelo Conselho, reúne três programas existentes:
— O Progress (Programa para o Emprego e a Solidariedade Social), que que assegura a

obtenção de conhecimentos analíticos e apoia a partilha de informações e a aprendizagem
mútua;

— A EURES (Serviços Europeus de Emprego), uma rede para a mobilidade do trabalho que
presta informações, orientações e serviços de recrutamento/colocação em toda a UE;

— O instrumento Microfinanciamento e Empreendedorismo Social, que inclui o acesso de
indivíduos e microempresas ao microcrédito e o reforço das capacidades dos fornecedores
de microcrédito, para além de favorecer as empresas sociais, ou seja, as empresas cuja
principal finalidade é social.

Embora o Fundo Social Europeu (FSE) possa contribuir para um vasto leque de iniciativas nos
Estados-Membros, o Conselho Europeu acordou em criar, em fevereiro de 2013, uma Iniciativa
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para o Emprego dos Jovens, com um orçamento até 6,4 mil milhões de euros (3,2 mil milhões
do FSE e 3,2 mil milhões de uma rubrica orçamental específica) para o período de 2014-2020
(ver ficha 5.10.2.). Esta iniciativa destina-se aos jovens das regiões particularmente afetadas
pelo desemprego, com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos, que não trabalham, não
estudam e que não seguem uma formação (NEET).
Os instrumentos de financiamento contribuem para o apoio às iniciativas políticas em matéria
de emprego.
Em dezembro de 2012, a Comissão propôs o Pacote relativo ao Emprego dos Jovens, uma série
de medidas que visam, especificamente, ajudar os Estados-Membros a fazer face ao desemprego
e à exclusão social dos jovens, tendo em conta a elevada e persistente taxa de desemprego dos
jovens:
— uma recomendação do Conselho sobre a criação de uma Garantia Europeia para a

Juventude (abril de 2013), que visa garantir que todos os jovens com menos de 25 anos
beneficiem de uma boa oferta de emprego, formação permanente, aprendizagem ou estágio
no prazo de quatro meses após terem ficado desempregados ou terem terminado o ensino
formal;

— a Aliança Europeia para a Aprendizagem (lançada em julho de 2013), complementada
por um Pacto Europeu para a Juventude, que foi lançado em 2015 em conjunto com as
principais empresas europeias no intuito de criar estágios de aprendizagem;

— uma recomendação do Conselho relativa a um Quadro de Qualidade para os Estágios
(março de 2014).

Em dezembro de 2016, a Comissão emitiu uma Comunicação intitulada «Investir na Juventude
da Europa», agrupando atividades anteriores, que cria, entre outros, um novo Corpo Europeu
de Solidariedade, cuja tónica incide na ajuda em caso de ocorrência de catástrofes naturais ou
problemas de ordem social nas comunidades. Alguns meses mais tarde, em maio de 2017, a
Comissão propôs uma base jurídica e um orçamento de cerca de 340 milhões de euros para esta
iniciativa.
Foram ainda lançadas outras iniciativas em benefício de outros grupos afetados pela crise.
Em fevereiro de 2016, o Conselho aprovou a proposta da Comissão de Recomendação do
Conselho sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho.
Esta proposta coloca a ênfase no registo junto de um serviço de emprego, numa avaliação
individual aprofundada e num acordo de integração profissional. Como no caso da Garantia
para a Juventude, será criado um sistema de acompanhamento.
A Nova Agenda de Competências para a Europa, publicada pela Comissão em junho de 2016,
tem por objetivo dotar os cidadãos de competências pertinentes para o mercado de trabalho.
Até ao momento, as medidas tomadas no âmbito desta agenda incluem a recomendação do
Conselho, de 19 de dezembro de 2016, sobre percursos de melhoria de competências para
adultos, a revisão do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ), adotada pelo Conselho em maio
de 2017, uma proposta da Comissão para uma decisão do Parlamento e do Conselho sobre a
revisão do quadro Europass (outubro de 2016), bem como um guia da UE para a definição de
perfis de competências dos nacionais de países terceiros (junho de 2017).

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O papel desempenhado pelo Parlamento neste domínio tem evoluído de forma gradual. Desde
a entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, o Parlamento tem de ser consultado sobre as
Orientações para o Emprego antes de estas serem adotadas pelo Conselho. Além disso, o método

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.10.2.pdf
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aberto de coordenação reforçou o papel dos parlamentos, não só do Parlamento Europeu mas
também dos parlamentos nacionais, que devem participar na definição e na realização das metas
nacionais.
As resoluções e outros contributos refletem o facto de o Parlamento Europeu considerar que o
emprego e a inclusão social estão entre as principais prioridades da UE e entender que a UE e
os Estados-Membros devem coordenar os seus esforços.
Durante a Conferência Intergovernamental de 1996, o Parlamento solicitou que fosse inserido
um capítulo específico dedicado ao emprego no Tratado de Amesterdão.
O Parlamento deu um forte apoio à Estratégia Europa 2020. Várias iniciativas de combate ao
desemprego dos jovens têm por base propostas do Parlamento relativas a medidas práticas e
concretas, como a Garantia Europeia para a Juventude e as normas mínimas para os estágios.
O Parlamento tem, desde 2010, apoiado firmemente o estabelecimento da Garantia para a
Juventude, para além de acompanhar a sua aplicação. Na sua resolução de 17 de julho de 2014,
solicitou um quadro jurídico europeu que introduza normas mínimas para a implementação de
garantias para a juventude relativas, nomeadamente, à qualidade dos estágios, e que abranja
igualmente jovens com idades compreendidas entre os 25 e os 30 anos. No que se respeita
ao Corpo Europeu de Solidariedade, na sua resolução de 6 de abril de 2017, o Parlamento
Europeu convidou a Comissão a incluir na sua futura proposta legislativa uma descrição clara
das disposições orçamentais, por forma a evitar que este tenha um impacto negativo sobre os
atuais programas da UE destinados aos jovens. Além disso, na sua resolução de 29 de outubro de
2015, o Parlamento apoiou a abordagem adotada na recomendação sobre o desemprego de longa
duração. O intenso trabalho recentemente efetuado pelo Parlamento no desenvolvimento de
competências teve um impacto na Nova Agenda de Competências para a Europa apresentada
pela Comissão em junho de 2016. Esse trabalho inclui: a resolução do Parlamento Europeu, de
10 de setembro de 2015, sobre a criação de um mercado de trabalho da UE competitivo para o
século XXI: a adequação das competências e das qualificações à procura e às oportunidades de
emprego, bem como a sua resolução, de 19 de janeiro de 2016, sobre políticas em matéria de
competências para combater o desemprego dos jovens.
Susanne Kraatz
06/2017
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