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JUVENTUDE

A juventude é uma política de âmbito nacional. A possibilidade de harmonizar a legislação
dos Estados-Membros está, portanto, excluída. A nível europeu, a política da juventude é
decidida de acordo com o processo legislativo ordinário. A vertente da juventude do programa
Erasmus+ incentiva o intercâmbio de jovens na UE e também com países terceiros.

BASE JURÍDICA

Os artigos 165.º e 166.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE)
são a base para a ação da UE no domínio da juventude. A inclusão da «juventude» como
conceito da política da UE remonta ao Tratado de Maastricht, que entrou em vigor em 1993.
As medidas abrangidas pelo âmbito de aplicação dos artigos 165.º e 166.º estão sujeitas ao
processo legislativo ordinário. No que se refere à política da juventude, está expressamente
excluída qualquer harmonização das legislações dos Estados-Membros. O Conselho pode adotar
recomendações com base em propostas da Comissão.
A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que tem o mesmo valor jurídico do que
os Tratados (artigo 6.º do TUE), inclui um artigo sobre os direitos das crianças (artigo 24.º) e
outro relativo à proibição do trabalho infantil e à proteção dos jovens no trabalho (artigo 32.º).

OBJETIVOS

O artigo 165.º do TFUE estabelece o objetivo de ação da União, a fim de incentivar o
desenvolvimento do intercâmbio de jovens e do intercâmbio entre animadores socioeducativos,
ou seja, animadores de juventude, e — com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa — encorajar
a participação dos jovens na vida democrática na Europa. O artigo 166.º permite que a UE
ponha em prática uma política de formação profissional para apoiar e complementar a ação dos
Estados-Membros. Encarrega a União de facilitar o acesso à formação profissional e incentivar
a mobilidade de formadores e formandos, nomeadamente dos jovens.
Além do disposto nestes artigos, os jovens e as crianças beneficiam ainda das políticas da UE
noutros domínios, como sejam a educação, a formação profissional e a saúde, bem como no que
se refere aos direitos e à proteção das crianças e dos jovens.

REALIZAÇÕES

A. Quadro estratégico
1. Estratégia da UE para a Juventude 2010-2018
Com base numa comunicação da Comissão de abril de 2009, o Conselho adotou, em novembro
de 2009, uma resolução sobre o quadro para a cooperação europeia no domínio da juventude
(2010-2018). Os seus dois objetivos principais são a criação de mais oportunidades em
condições de igualdade para os jovens na educação e no mercado de trabalho, e a promoção da
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cidadania ativa, da inclusão social e da solidariedade dos jovens. As iniciativas a desenvolver
inserem-se em oito domínios de ação: educação e formação, emprego e empreendedorismo,
saúde e bem-estar, participação, atividades de voluntariado, inclusão social, a juventude e o
mundo, criatividade e cultura.
Entre as medidas políticas contam-se iniciativas específicas no domínio da juventude (por
exemplo, atividades de voluntariado, a mobilidade) e iniciativas de integração, o que significa
que as questões relativas à juventude são tidas em conta no momento de elaborar políticas em
domínios com impacto na vida dos jovens.
As atividades desenvolvem-se em ciclos de trabalho de três anos, e para cada ciclo são escolhidas
as prioridades dos domínios de ação. Para o atual (e último) ciclo, de 2016 a 2018, o Conselho
identificou seis objetivos cruciais: (1) aumento da inclusão social de todos os jovens; (2) maior
participação de todos os jovens na vida democrática e cívica na Europa; (3) transição mais fácil
dos jovens da juventude para a idade adulta, especialmente no que toca à sua integração no
mercado de trabalho; (4) apoio à saúde e ao bem-estar dos jovens, incluindo a saúde mental;
(5) contributos para enfrentar os desafios e tirar partido das oportunidades da era digital para
as políticas de juventude, a animação juvenil e os jovens; 6) contributos para dar resposta às
oportunidades e aos desafios decorrentes do número crescente de jovens migrantes e refugiados
na UE.
A Comissão elabora um relatório da UE sobre a juventude no final de cada ciclo de trabalho,
que identifica os progressos na consecução dos objetivos. Os Estados-Membros cooperam
através de grupos de peritos de alto nível e de outras redes. O diálogo estruturado com os
jovens e as organizações de juventude permite que jovens tenham uma palavra a dizer quando
a política de juventude se encontra na fase de conceção. Por último, os fundos concedidos no
âmbito dos programas da UE pertinentes, como o Erasmus +, Europa Criativa e o Fundo Social
Europeu, devem ser mobilizados para alcançar os objetivos da cooperação europeia no domínio
da juventude.
2. Estratégia Europa 2020
Lançada em 2010, a estratégia Europa 2020 está centrada nos jovens e aborda diferentes
objetivos para a juventude, como a redução do abandono escolar precoce, o aumento da
percentagem de jovens licenciados, e o desenvolvimento de um conjunto abrangente de
iniciativas políticas nos domínios da educação e do emprego. Tal inclui «O teu primeiro emprego
EURES», um regime de mobilidade profissional a fim de facilitar a colocação em empregos
em toda a Europa.
B. Programas pertinentes de despesa da UE
1. Erasmus+
O Erasmus+ contém um capítulo específico sobre a juventude, para o qual são reservados
10% do seu orçamento anual aproximadamente de 2,1 mil milhões de euros. Os seus objetivos
específicos são os seguintes: (1) Melhorar o nível de competências e aptidões fundamentais
dos jovens, incluindo os menos favorecidos, e promover a participação na vida democrática
na Europa e no mercado de trabalho, a cidadania ativa, o diálogo intercultural, a inclusão
social e a solidariedade; (2) Promover melhorias de qualidade em matéria de animação de
juventude; (3) Completar as reformas de políticas, ao nível local, regional e nacional, e apoiar
o desenvolvimento de uma política de juventude baseada no conhecimento e em dados; (4)
Reforçar a dimensão internacional das atividades no domínio da juventude e o papel dos
animadores e das organizações de juventude enquanto estruturas de apoio aos jovens. São
criadas três ações-chave para apoiar estes objetivos: (1) Mobilidade individual para fins de
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aprendizagem; (2) Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas; (3) Apoio à
reforma política.
O Erasmus+ apoia diretamente o Serviço Voluntário Europeu (SVE) ao abrigo da Ação-Chave 1
do capítulo da Juventude. O SVE foi concebido para ajudar os jovens a passarem algum tempo
num país estrangeiro, a participar em projetos de voluntariado. O regime de aprendizagem não
formal é certificado a nível europeu através do instrumento de reconhecimento Youthpass.
Derivado do programa Erasmus+, o Erasmus para jovens empresários, proporciona a futuros
empresários a possibilidade de aprender com colegas experientes que dirigem pequenas
empresas em outros países participantes.
C. Outras iniciativas da UE
1. A Garantia para a Juventude
Em abril de 2013, o Conselho adotou uma recomendação relativa ao estabelecimento de uma
Garantia para a Juventude, a fim de assegurar que os jovens beneficiem de uma boa oferta de
emprego e de oportunidades de aprendizagem ou estágio nos quatro meses após a perda do
emprego ou o abandono da educação formal. Esta oferta de boa qualidade deve corresponder a
um emprego, uma aprendizagem, um estágio ou uma oportunidade de educação contínua e deve
ser adaptada a cada situação individual. Embora os Estados-Membros necessitem de também
executar e financiar esta política, o cofinanciamento da UE já está disponível para as regiões
que apresentam uma taxa de desemprego dos jovens superior a 25%, através de uma rubrica
orçamental específica, da Iniciativa para o Emprego dos Jovens e do Fundo Social Europeu.
Para mais informações, ver a ficha técnica 5.10.2. sobre o Fundo Social Europeu, secção B.2.
2. Corpo Europeu de Solidariedade
O Corpo Europeu de Solidariedade é uma iniciativa lançada pela Comissão Europeia em
dezembro de 2016. Esta iniciativa propicia aos jovens com idades compreendidas entre os 18 e
os 30 anos a possibilidade de se dedicarem a atividades de voluntariado ou de trabalharem em
projetos no seu próprio país ou no estrangeiro. A vertente de voluntariado desta iniciativa oferece
aos jovens a oportunidade de efetuarem uma atividade de voluntariado a tempo inteiro por um
período de dois a doze meses num outro país. A vertente ocupacional consistirá em proporcionar
aos jovens uma oportunidade de emprego ou estágio em setores envolvidos em atividades
de solidariedade. Esta vertente será desenvolvida progressivamente através de parcerias com
organismos públicos, ONG e organizações comerciais que operam nestes setores. Espera-se que
as organizações comecem a recrutar participantes a partir do fim da primavera de 2017 e que os
participantes comecem a trabalhar em projetos a partir de junho de 2017.
3. Políticas de proteção da criança
Nos termos da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (CNUDC),
considera-se criança qualquer ser humano com menos de 18 anos. O Tratado de Lisboa
introduziu como objetivo da UE a promoção dos direitos da criança e a Carta dos Direitos
Fundamentais garante a proteção dos direitos das crianças por parte das instituições da UE e
dos Estados-Membros.
Em 15 de fevereiro de 2011, a Comissão Europeia publicou uma comunicação intitulada
«Programa da UE para os direitos da criança» (COM(2011)0060). A sua intenção era reafirmar
o forte empenho de todas as instituições da UE e de todos os Estados-Membros em promover,
proteger e respeitar plenamente os direitos da criança em todas as políticas pertinentes da UE,
procurando obter resultados concretos. Os direitos da criança e a prevenção da violência contra
as crianças, os jovens e as mulheres, bem como outros grupos de risco, também são protegidos

https://www.youthpass.eu/en/youthpass/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0060
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e promovidos ao abrigo do programa Direitos, Igualdade e Cidadania (2014-2020). A Comissão
elaborou uma síntese do acervo da UE e dos documentos políticos sobre os direitos da criança.
Em 2016, o Parlamento e o Conselho adotaram a Diretiva relativa a garantias processuais para os
menores suspeitos ou arguidos em processo penal[1], a fim de assegurar que os menores suspeitos
ou arguidos num processo penal sejam capazes de compreender e de acompanhar o processo,
e de exercer o seu direito a um processo justo, bem como evitar a reincidência por parte das
crianças e promover a sua integração social.
4. A juventude e os meios de comunicação social
As tecnologias em linha trazem oportunidades únicas às crianças e aos jovens, dando-lhes
acesso ao conhecimento e permitindo-lhes beneficiar da aprendizagem digital e participar no
debate público. Contudo, as crianças podem também encontrar-se numa posição especialmente
vulnerável face às novas tecnologias. Por esta razão, a Diretiva Serviços de Comunicação
Social Audiovisual proíbe a inclusão nos serviços lineares de televisão de todos os conteúdos
que possam ser gravemente nocivos para os menores. Para os serviços de comunicação social
audiovisual a pedido, esses conteúdos só podem ser disponibilizados de modo a que os menores
não entrem normalmente em contacto com os mesmos. Conteúdos potencialmente nocivos para
menores devem ser difundidos a uma hora em que estes não os vejam ou bloqueados utilizando
meios tecnológicos, para que menores não lhes possam aceder. A Comissão adotou uma nova
proposta legislativa para a Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual, em 25 de
maio de 2016, e as negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho, serão, provavelmente,
concluídas em 2017. Em 2015, o Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre a luta contra
o abuso sexual de crianças na Internet (P8_TA(2015)0070)[2].
5. Portal Europeu da Juventude
O Portal Europeu da Juventude é uma página Web destinada aos jovens em toda a Europa, com
o objetivo de os orientar entre as muitas oportunidades que a UE proporciona em diferentes
domínios de interesse, tais como o voluntariado, o trabalho, a aprendizagem, a cultura e a
criatividade, e muitos outros.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento apoiou sempre uma cooperação estreita entre os Estados-Membros no domínio
da política da juventude. Tem acompanhado e desempenhou um papel ativo na elaboração da
política de juventude, por exemplo nas suas resoluções sobre «Uma Estratégia da UE para a
Juventude – Investir e Mobilizar» (P7_TA(2010)0166), sobre a execução da Estratégia da UE
para a Juventude 2010-2012 (P7_TA(2013)0364), sobre a avaliação da Estratégia da UE para a
Juventude 2013-2015 (P8_TA(2016)0426) e sobre a garantia à juventude (P7_TA(2013)0016).
Nos últimos anos, foram aprovadas muitas outras resoluções sobre o emprego dos jovens (por
exemplo, P8_TA(2014)0010) e sobre o empreendedorismo (P8_TA(2015)0292), bem como
para combater o desemprego dos jovens (P8_TA(2016)0008). O Parlamento protege também
o superior interesse da criança com base nas petições que lhe são dirigidas (B8-0487/2016),
e aprovou uma resolução sobre a redução das desigualdades, com especial atenção à pobreza
infantil (P8_TA(2015)0401). O Parlamento abordou igualmente os direitos da criança fora das
fronteiras da UE, promovendo resoluções sobre a situação das crianças em todo o mundo, como
por exemplo sobre a educação das crianças em situações de emergência e crises prolongadas

[1]JO L 132 de 21.5.2016, p. 1.
[2]Para mais informações, ver ficha→5.13.2 sobre Política audiovisual e dos meios de comunicação.
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https://europa.eu/youth/EU_en
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2010)0166
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0364
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http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2014)0010
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(T8-0418/2015) ou sobre a subnutrição e a malnutrição infantis nos países em desenvolvimento
(P8_TA(2014)0072).
Nas negociações sobre o programa Erasmus+ em 2012-2013, o Parlamento defendeu
veementemente um capítulo separado relativo à juventude e uma dotação específica para
as suas ações-chave. Sublinhou igualmente que as possibilidades de participação dos jovens
desfavorecidos devem ser reforçadas. A Comissão da Cultura e da Educação elaborou um
relatório de execução do programa em 2016, que deverá ser submetido a votação em 2017,
tomando em particular nota do funcionamento da vertente do programa destinada à juventude.
Com o intuito de incentivar os jovens a desenvolver os seus próprios projetos europeus, em
2008, o Parlamento, em conjunto com a Fundação do Prémio Internacional Carlos Magno, de
Aachen, instituiu o Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude, atribuído anualmente a
projetos que promovam o entendimento a nível europeu e internacional.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0418
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