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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Fundo Social Europeu Mais (FSE+), inserido no orçamento da UE para o período 
2021-2027, será o principal instrumento financeiro destinado a reforçar a dimensão social da 
Europa, pondo em prática os princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. 
O Regulamento relativo ao FSE+ estabelece uma ligação direta entre os objetivos do FSE+ e 
os três capítulos do Pilar: 1) igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho 
(incluindo sistemas de educação e formação inclusivos e de qualidade), 2) condições de 
trabalho dignas e 3) proteção e inclusão sociais.

O FSE+ continuará a ser o principal instrumento da UE para investir em reformas políticas e 
sistémicas que melhorem as competências e os níveis de qualificações das pessoas, incluindo 
competências digitais que as preparem para um mercado de trabalho em evolução. 
A relatora deseja salientar a importância do ensino pré-escolar enquanto investimento eficaz 
no contexto da aprendizagem ao longo da vida e da luta contra as desigualdades desde a mais 
tenra idade. 
A relatora gostaria igualmente de chamar a atenção para o atual fosso entre homens e 
mulheres no domínio digital e propõe colmatar o défice existente nos setores das TIC e da 
CTEM através da promoção da reciclagem profissional e da requalificação das mulheres e 
raparigas, bem como através da promoção do ensino das TIC, de forma adequada à idade, nos 
primeiros anos de escolarização, desenvolvendo o interesse e o talento das raparigas no 
domínio digital.

O FSE+ apoiará a ação da União no domínio da saúde, contribuindo para a modernização dos 
sistemas de saúde dos Estados-Membros. 
A relatora deseja realçar, a este respeito, a importância de reintegrar no mercado de trabalho 
as pessoas que sofreram de doenças graves prolongadas, tendo devidamente em conta a 
perspetiva de género.

A situação das mulheres no mercado de trabalho continua a ser um desafio – a taxa de 
emprego das mulheres na União é, em média, de 64 %, face a 76 % para os homens. Foi 
demonstrado que o motivo principal para a inatividade das mulheres no mercado de trabalho é 
a falta de possibilidades de conciliar ativamente o trabalho profissional com as obrigações 
familiares.1

A fim de apoiar o emprego ativo, combater as disparidades entre homens e mulheres no 
emprego e aumentar o emprego das mulheres, o relatório deu um destaque especial à 
importância das políticas de conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, bem como 
ao desenvolvimento de infraestruturas de prestação de cuidados ao nível dos 
Estados-Membros, incluindo os cuidados de longa duração para idosos e pessoas com 
deficiência.

Existe uma diferença considerável entre homens e mulheres no que diz respeito à proporção 
de jovens que não trabalham, não estudam e não seguem qualquer formação (NEET). Em 
2017, mais de um quinto (21,5 %) das mulheres jovens (na faixa etária dos 20 aos 34 anos) na 

                                               
1 Dados da DG JUST.
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UE-28 eram jovens NEET, enquanto a proporção correspondente de homens era 8,5 pontos 
percentuais inferior, situando-se nos 13,0 %1.

Existem múltiplos fatores que podem explicar esta diferença entre sexos, nomeadamente:

— As convenções ou pressões sociais, que tendem a conferir maior importância ao papel das 
mulheres na família e ao papel dos homens no local de trabalho;
— O aconselhamento profissional, que pode reforçar a segregação entre homens e mulheres e 
orientar as mulheres para um leque de profissões relativamente limitado;
— Questões do mercado de trabalho, tais como a preferência dos empregadores pela 
contratação de homens jovens em detrimento de mulheres jovens, as maiores dificuldades de 
assimilação das mulheres jovens quando regressam ao trabalho depois de serem mães e a 
maior probabilidade de as mulheres jovens obterem empregos mal remunerados ou precários.

As discrepâncias entre os sexos variam consideravelmente de Estado-Membro para 
Estado-Membro.

A relatora gostaria de destacar, em particular, esta situação e exorta os Estados-Membros a 
tomarem medidas específicas e a aplicarem reformas estruturais para resolver o problema, 
tendo em conta as especificidades de género. 

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 
seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia,

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando -1 (novo)

                                               
1 Eurostat
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Texto da Comissão Alteração

(-1) Nos termos do artigo 3.º do TUE, 
ao estabelecer um mercado interno, a 
União Europeia está a promover uma 
economia social de mercado altamente 
competitiva, tendo como objetivo o pleno 
emprego e o progresso social, a promoção 
da igualdade de género, da solidariedade 
entre gerações e da proteção dos direitos 
da criança, bem como o combate à 
exclusão social e às discriminações. Em 
conformidade com o artigo 9.º do TFUE, 
ao definir e executar as suas políticas e 
ações, a União deve ter em conta as 
exigências relacionadas, nomeadamente, 
com a promoção de um nível elevado de 
emprego, a garantia de uma proteção 
social adequada, a luta contra a exclusão 
social e a promoção de um nível elevado 
de educação, formação e proteção da 
saúde humana.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A Comissão reconheceu, na sua 
comunicação de 8 de março de 2016 
relativa ao Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais (COM(2016)0127, Anexo I), que 
existe uma segregação de género nos 
mercados de trabalho europeus e que as
mulheres continuam a estar 
sub-representadas no emprego, mas 
sobrerrepresentadas no trabalho a tempo 
parcial e nos setores com remunerações 
mais baixas, e a receber um salário por 
hora inferior, mesmo quando realizam 
um trabalho de valor equivalente e 
quando possuem mais habilitações 
académicas do que os homens. O Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais estabelece 
obrigações para os Estados-Membros em 
matéria de igualdade de oportunidades, 
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proteção social, inclusão social e 
condições de trabalho dignas no mercado 
de trabalho. O FSE+ deve ter por objetivo 
combater a segregação de género no 
ensino, na formação e, subsequentemente, 
no emprego. A segregação de género está 
profundamente enraizada nos sistemas de 
ensino e no mundo do trabalho em toda a 
UE. Manifesta-se nos níveis de 
participação díspares entre homens e 
mulheres no mercado de trabalho, na vida 
pública e política, na prestação de 
cuidados e nas tarefas domésticas sem 
remuneração, bem como nas escolhas dos 
homens jovens e das mulheres jovens em 
matéria de educação. Nestes termos, a 
segregação de género corresponde à 
concentração de um género em certas 
disciplinas ou profissões, o que limita as 
escolhas da vida e as oportunidades de 
educação e de emprego, conduz a 
desigualdades da remuneração, reforça 
ainda mais os estereótipos de género e 
restringe o acesso a certas profissões, ao 
mesmo tempo que reproduz desigualdades 
de género na esfera pública e privada. A 
segregação de género tem um efeito 
negativo, em particular, nas 
oportunidades das mulheres, mas também 
nas oportunidades dos homens, no 
mercado de trabalho.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A nível da União, a coordenação 
das políticas económicas ao abrigo do 
Semestre Europeu constitui o quadro para 
identificar prioridades nacionais em termos 
de reformas e acompanhar a sua execução. 
Por seu turno, os Estados-Membros 
elaboram as suas próprias estratégias 
plurianuais de investimento, orientando-as 
para a concretização dessas prioridades de 
reforma. Essas estratégias devem ser 

(2) A nível da União, a coordenação 
das políticas económicas ao abrigo do 
Semestre Europeu constitui o quadro para 
identificar prioridades nacionais em termos 
de reformas e acompanhar a sua execução. 
Por seu turno, os Estados-Membros 
elaboram as suas próprias estratégias 
plurianuais de investimento, orientando-as 
para a concretização dessas prioridades de 
reforma. Essas estratégias devem ser 
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apresentadas juntamente com os Programas 
Nacionais de Reforma anuais, como meio 
de definir e coordenar projetos de 
investimento prioritários a apoiar mediante 
financiamento nacional e/ou da União. 
Deverão igualmente contribuir para a 
utilização coerente dos fundos da União e 
otimizar o valor acrescentado do apoio 
financeiro a conceder, nomeadamente, 
pelos programas financiados pela União no 
âmbito do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, do Fundo de 
Coesão, do Fundo Social Europeu Mais, do 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas e do Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural, do Instrumento 
Europeu de Estabilização do Investimento 
e do Fundo InvestEU, se for caso disso.

desenvolvidas em parceria com as 
autoridades nacionais, locais e regionais, 
devendo ter em conta a perspetiva de 
género e ser apresentadas juntamente com 
os Programas Nacionais de Reforma 
anuais, como meio de definir e coordenar 
projetos de investimento prioritários a 
apoiar mediante financiamento nacional 
e/ou da União. Deverão igualmente 
contribuir para a utilização coerente dos 
fundos da União e otimizar o valor 
acrescentado do apoio financeiro a 
conceder, nomeadamente, pelos programas 
financiados pela União no âmbito do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, do Fundo de Coesão, do Fundo 
Social Europeu Mais, do Fundo Europeu 
dos Assuntos Marítimos e das Pescas e do 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural, do Instrumento 
Europeu de Estabilização do Investimento 
e do Fundo InvestEU, se for caso disso.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Lamenta o corte significativo, que 
pode ascender a 45%, previsto para o 
domínio da coesão económica e social no 
âmbito do próximo QFP para o período 
2021-2027, bem como a reafetação destes 
recursos a outras prioridades 
nomeadamente aos setores militar e da 
segurança; recorda que os sucessivos 
cortes no financiamento da coesão 
contribuíram, em particular, para agravar 
as divergências e as desigualdades na UE, 
prejudicaram as respostas sociais e 
aumentaram a pobreza, tendo um impacto 
maior sobre as mulheres; apela ao reforço 
do financiamento da coesão e de 
financiamentos associados, 
nomeadamente do FSE+;
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em 20 de junho de 2017, o 
Conselho aprovou a resposta da União à 
Agenda 2030 da ONU para o 
Desenvolvimento Sustentável — um futuro 
europeu sustentável. O Conselho sublinhou 
que era importante alcançar um 
desenvolvimento sustentável nas três 
dimensões (económica, social e ambiental), 
de uma forma equilibrada e integrada. É 
essencial que o desenvolvimento 
sustentável seja integrado em todos os 
domínios da política interna e externa da 
União e que a União dê provas de ambição 
nas políticas a que recorre para fazer face 
aos grandes desafios mundiais. O Conselho 
congratulou-se com a Comunicação da 
Comissão intitulada «Próximas etapas para 
um futuro europeu sustentável», de 22 de 
novembro de 2016, como um primeiro 
passo no sentido de integrar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e fazer do 
desenvolvimento sustentável um princípio 
orientador de todas as políticas da União, 
inclusive através dos seus instrumentos de 
financiamento.

(4) Em 20 de junho de 2017, o 
Conselho aprovou a resposta da União à 
Agenda 2030 da ONU para o 
Desenvolvimento Sustentável — um futuro 
europeu sustentável. O Conselho sublinhou 
que era importante alcançar um 
desenvolvimento sustentável nas três 
dimensões (económica, social e ambiental), 
de uma forma equilibrada e integrada. É 
essencial que o desenvolvimento 
sustentável seja integrado em todos os 
domínios da política interna e externa da 
União e que a União dê provas de ambição 
nas políticas a que recorre para fazer face 
aos grandes desafios mundiais. O Conselho 
congratulou-se com a Comunicação da 
Comissão intitulada «Próximas etapas para 
um futuro europeu sustentável», de 22 de 
novembro de 2016, como um primeiro 
passo no sentido de integrar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e fazer do 
desenvolvimento sustentável um princípio 
orientador de todas as políticas da União, 
inclusive através dos seus instrumentos de 
financiamento. O FSE+ deve contribuir 
essencialmente para a consecução dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, reduzindo para metade a 
pobreza relativa e erradicando formas 
extremas de pobreza (objetivo 1), 
promovendo a saúde e o bem-estar 
(objetivo 3), uma educação de qualidade e 
inclusiva (objetivo 4), a igualdade de 
género (objetivo 5), um crescimento 
económico sustentado, inclusivo e 
sustentável, o pleno emprego, o emprego 
produtivo e o trabalho digno para todos 
(objetivo 8), e reduzindo as desigualdades 
(objetivo 10), em particular as 
desigualdades sociais, que têm um 
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impacto negativo sobre as mulheres.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A União confronta-se com desafios 
estruturais decorrentes da globalização 
económica, da gestão dos fluxos 
migratórios e da ameaça acrescida para a 
segurança, da transição para energias 
limpas, da evolução tecnológica, do 
envelhecimento das forças de trabalho e da 
escassez cada vez mais acentuada de 
competências e de mão de obra em alguns 
setores e regiões, em especial por parte das 
PME. Tendo em conta a evolução das 
realidades do mundo do trabalho, a União 
deve preparar-se para os atuais e futuros 
desafios investindo na aquisição de 
competências relevantes, tornando o 
crescimento mais inclusivo e melhorando o 
emprego e as políticas sociais, 
nomeadamente na perspetiva da 
mobilidade da mão de obra.

(5) A União confronta-se com desafios 
estruturais decorrentes da globalização 
económica, da gestão dos fluxos 
migratórios e da ameaça acrescida para a 
segurança, da transição para energias 
limpas, da evolução tecnológica, da 
distribuição iníqua das responsabilidades 
pela prestação de cuidados, dos desafios 
demográficos, do envelhecimento das 
forças de trabalho e da escassez cada vez 
mais acentuada de competências e de mão 
de obra, em especial por parte das PME, 
nalguns setores e regiões, e da falta de 
oportunidades de emprego noutros setores 
e regiões, tendo em conta a evolução das 
realidades do mundo do trabalho, a União 
deve preparar-se para os atuais e futuros 
desafios, investindo na aquisição de 
competências relevantes, numa educação 
de qualidade e inclusiva e na 
aprendizagem ao longo da vida, tornando 
o crescimento e os mercados de trabalho
mais inclusivos, melhorando o emprego, o 
empreendedorismo, incluindo o 
empreendedorismo das mulheres, e as 
políticas sociais, nomeadamente na 
perspetiva da mobilidade da mão de obra, e 
lutando contra as disparidades de género 
e a discriminação das mulheres em 
relação, entre outros aspetos, ao acesso ao 
emprego e à licença de maternidade.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração
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(10) Tendo em conta este âmbito de 
aplicação mais alargado do FSE+, convém 
prever que os objetivos de aumentar a 
eficácia dos mercados de trabalho e 
fomentar o acesso a emprego de qualidade, 
melhorar o acesso e a qualidade da 
educação e da formação, promover a 
inclusão social e a saúde e reduzir a 
pobreza sejam não só são concretizadas em 
regime de gestão partilhada, mas também 
de gestão direta e indireta ao abrigo da 
vertente Emprego e Inovação Social e da 
vertente Saúde para as ações necessárias a 
nível da União.

(10) Tendo em conta este âmbito de 
aplicação mais alargado do FSE+, convém 
prever que os objetivos de aumentar a 
eficácia dos mercados de trabalho 
inclusivos e neutros do ponto de vista do 
género, e fomentar o acesso a emprego de 
qualidade, com melhores remunerações e 
contratos sem termo, melhorar o acesso e a 
qualidade da educação, da formação e da 
prestação de cuidados, promover a 
inclusão social e a saúde e erradicar a 
pobreza sejam não só são concretizadas em 
regime de gestão partilhada, mas também 
de gestão direta e indireta ao abrigo da 
vertente Emprego e Inovação Social e da 
vertente Saúde para as ações necessárias a 
nível da União.

Justificação

A valorização salarial, a proteção laboral, a regulação do trabalho e a maior estabilidade 
dos vínculos laborais são condições determinantes para a capacitação económica das 
mulheres, reduzindo a incerteza e a vulnerabilidade que afetam particularmente as mulheres.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O FSE+ deve ter por objetivo a 
promoção do emprego através de 
intervenções ativas que permitam a 
(re)integração no mercado de trabalho, 
nomeadamente dos jovens, dos 
desempregados de longa duração e das 
pessoas inativas, assim como através do 
incentivo ao emprego por conta própria e à 
economia social. Deve visar a melhoria do 
funcionamento dos mercados de trabalho, 
apoiando a modernização das instituições 
que nele operam, como os serviços 
públicos de emprego, a fim de reforçar a 
sua capacidade de prestar aconselhamento 
e orientação específica durante a procura 
de emprego e a transição para o emprego e 

(13) O FSE+ deve ter por objetivo a 
promoção do emprego através de 
intervenções ativas que permitam a 
(re)integração no mercado de trabalho, 
nomeadamente dos jovens, das pessoas 
com deficiência e com doenças crónicas, 
dos sobreviventes de doenças prolongadas 
(por exemplo, cancro), dos desempregados 
de longa duração, das pessoas 
economicamente inativas e das pessoas de 
comunidades marginalizadas, assim como 
das pessoas que enfrentam diversas 
formas de discriminação, através do 
incentivo ao emprego por conta própria e à 
economia social. Deve visar a melhoria do 
funcionamento dos mercados de trabalho, 
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favorecer a mobilidade dos trabalhadores. 
O FSE+ deve ainda promover a 
participação das mulheres no mercado de 
trabalho, através de medidas destinadas a 
assegurar, nomeadamente, um melhor
equilíbrio entre vida profissional e vida 
privada e o acesso a estruturas de 
acolhimento de crianças. Deve também 
almejar proporcionar um ambiente de 
trabalho saudável e bem adaptado, a fim de 
dar resposta a riscos sanitários associados 
às novas formas de trabalho e às 
necessidades decorrentes do 
envelhecimento da mão de obra.

apoiando a modernização e uma 
abordagem flexível em relação a vários 
grupos-alvo das instituições que nele 
operam, como os serviços públicos de 
emprego, a fim de reforçar a sua 
capacidade de prestar aconselhamento e 
orientação específica e individual, de 
forma intensiva, durante a procura de 
emprego e a transição para o emprego e 
facilitar a mobilidade dos trabalhadores. O 
FSE+ deve ainda promover a participação 
das mulheres em empregos sustentáveis e 
de qualidade, bem como o 
empreendedorismo das mulheres, com 
particular atenção para as mães solteiras,
através de medidas destinadas a assegurar, 
nomeadamente, o respeito pelo princípio 
do salário igual por trabalho de igual 
valor para homens e mulheres. O FSE+ 
deve visar uma melhoria do equilíbrio 
entre vida profissional e vida privada, bem 
como do acesso, a preços razoáveis, a 
estruturas de acolhimento de crianças e a 
cuidados ao longo da vida para pais e 
cuidadores que trabalham, a fim de 
facilitar a respetiva participação em 
empregos de qualidade e, desta forma, 
lutar contra a pobreza entre os 
trabalhadores com responsabilidades de 
prestação de cuidados. Deve também 
almejar proporcionar um ambiente de 
trabalho saudável, seguro, livre de assédio 
e de violência, quer em linha quer no 
local de trabalho físico, e bem adaptado, a 
fim de dar resposta a riscos sanitários 
associados às novas formas de trabalho e às 
necessidades decorrentes do 
envelhecimento da mão de obra.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Ao gerirem os respetivos 
orçamentos, os Estados-Membros devem 
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estar preparados para reservar 
financiamento destinado a medidas 
eficazes de combate a todas as formas de 
desigualdades, nomeadamente 
desigualdades de género, avaliando os 
seus programas operacionais e 
aumentando os recursos, sempre que 
necessário. É fundamental garantir um 
financiamento adequado do das medidas 
de luta contra as desigualdades de género, 
a fim de dar execução às políticas de 
igualdade de oportunidades.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O FSE+ deve prestar apoio a ações 
destinadas a melhorar a qualidade, a 
eficácia e a relevância dos sistemas de 
educação e formação para o mercado de 
trabalho, a fim de facilitar a aquisição das 
competências essenciais, sobretudo na área 
digital de que todos precisam para a 
realização pessoal e o desenvolvimento 
pessoais, o emprego, a inclusão social e a 
cidadania ativa. O FSE+ deve favorecer a 
progressão no ensino e na formação e a 
transição para o mercado de trabalho, 
apoiar a aprendizagem ao longo da vida e a 
empregabilidade, e contribuir para a 
competitividade e a inovação societal e 
económica, mediante o apoio a iniciativas 
sustentáveis nestas áreas suscetíveis de 
serem aplicadas em mais larga escala. Este 
objetivo poderia ser alcançado, por 
exemplo, através de formação e 
aprendizagem ao longo da vida, 
orientação, antecipação das necessidades 
de competências em cooperação com a 
indústria, materiais de formação 
atualizados, previsão e acompanhamento 
dos percursos dos licenciados, formação de 
professores, validação dos resultados de 
aprendizagem e reconhecimento das 

(14) O FSE+ deve prestar apoio a ações 
destinadas a melhorar a qualidade, a 
acessibilidade e a natureza não 
discriminatória dos sistemas de educação e 
formação, a fim de facilitar a aquisição das 
competências essenciais, sobretudo na área 
digital de que todos precisam para a 
realização pessoal e o desenvolvimento 
pessoais, o emprego, a inclusão social e a 
cidadania ativa. O FSE+ deve favorecer a 
progressão no ensino e na formação e a 
transição para o mercado de trabalho, 
apoiar a aprendizagem ao longo da vida e a 
empregabilidade, e contribuir para a 
coesão social, a redução da segregação 
horizontal e vertical e a inovação societal e 
económica, mediante o apoio a iniciativas 
sustentáveis nestas áreas suscetíveis de 
serem aplicadas em mais larga escala. Este 
objetivo poderia ser alcançado, por 
exemplo, através de formação e 
aprendizagem de qualidade num contexto 
profissional, orientação ao longo da vida, 
antecipação das necessidades de 
competências em cooperação com a 
indústria, materiais de formação 
atualizados, previsão e acompanhamento 
dos percursos dos licenciados, formação de 
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qualificações. professores, apoio à aprendizagem 
informal e não formal, validação dos 
resultados de aprendizagem e 
reconhecimento das qualificações e das 
aprendizagens anteriores.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os apoios veiculados através do 
FSE+ devem ser utilizados para promover 
a igualdade de acesso, em especial para os 
grupos desfavorecidos, a uma educação e 
formação não segregadas, inclusivas e de 
qualidade, desde o ensino e o acolhimento 
na primeira infância até à educação e a 
formação de caráter geral e profissional e 
ao ensino superior, bem como ao ensino e à 
aprendizagem de adultos, fomentando, 
assim, a permeabilidade entre setores da 
educação e da formação, prevenindo o 
abandono escolar precoce, melhorando a 
literacia no domínio da saúde, reforçando a 
interligação com aprendizagem não formal 
e informal e facilitando a mobilidade para 
fins de aprendizagem para todos. Neste 
contexto, devem ser apoiadas sinergias 
com o programa Erasmus, nomeadamente 
para facilitar a participação de estudantes 
desfavorecidos na mobilidade para fins de 
aprendizagem.

(15) Os apoios veiculados através do 
FSE+ devem ser utilizados para promover 
a igualdade de acesso, em especial para os 
grupos desfavorecidos, tendo devidamente 
em conta a perspetiva de género, uma 
educação e formação não segregadas, 
inclusivas e de qualidade, desde o ensino e 
o acolhimento na primeira infância até à 
educação e a formação de caráter geral e 
profissional e ao ensino superior, bem 
como ao ensino e à aprendizagem de 
adultos, fomentando, assim, a 
permeabilidade entre setores da educação e 
da formação, prevenindo o abandono 
escolar precoce, melhorando a literacia no 
domínio da saúde, reforçando a 
interligação com aprendizagem não formal 
e informal e facilitando a mobilidade para 
fins de aprendizagem para todos. Neste 
contexto, devem ser apoiadas sinergias 
com o programa Erasmus, nomeadamente 
para facilitar a participação de estudantes 
desfavorecidos na mobilidade para fins de 
aprendizagem.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A Comissão e os Estados-Membros 
devem garantir que a igualdade de género 
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e a integração da perspetiva de género 
sejam princípios vinculativos em todas as 
fases da programação, desde a definição 
das prioridades dos programas 
operacionais à execução, ao 
acompanhamento e à avaliação, devendo 
ainda assegurar o apoio a ações-chave 
para integração da perspetiva de género.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) As sinergias com o Fundo para o 
Asilo e a Migração devem garantir que o 
FSE+ possa integrar e melhorar a 
igualdade de acesso a uma educação e 
formação não segregadas, inclusivas e de 
qualidade, assim como a inclusão social, 
a integração no mercado de trabalho e 
acesso a cuidados de saúde pelos 
nacionais de países terceiros, prestando 
especial atenção às necessidades das 
mulheres e das crianças.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O FSE+ dever promover 
oportunidades flexíveis de todos 
adquirirem ou atualizarem competências, 
nomeadamente na área digital e das 
tecnologias facilitadoras essenciais, com 
vista a dotar as pessoas de competências 
adaptadas à digitalização, à mudança 
tecnológica, à inovação e à mudança 
económica e social, facilitando a 
mobilidade e as transições de carreira e 
apoiando, em especial, os adultos com 
baixas competências ou qualificados, em 

(16) O FSE+ dever promover 
oportunidades flexíveis de todos 
adquirirem ou atualizarem competências, 
nomeadamente na área digital e das 
tecnologias facilitadoras essenciais, com 
vista a dotar as pessoas de competências 
adaptadas à digitalização, à mudança 
tecnológica, à inovação e à mudança 
económica e social, facilitando a 
mobilidade e as transições de carreira e 
apoiando, em especial, os adultos com 
baixas competências ou qualificados, em 
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sintonia com a Nova Agenda de 
Competências para a Europa.

sintonia com a Nova Agenda de 
Competências para a Europa, dando 
simultaneamente resposta à disparidade 
entre géneros no setor das TIC e das 
CTEM, mediante a promoção da 
reciclagem profissional e da 
requalificação das mulheres e raparigas, 
bem como a prestação de um apoio 
específico no sentido de aumentar o 
número de mulheres nos domínios das 
CTEM, da informática e da engenharia, 
com o objetivo específico de aumentar a 
participação das mulheres nas TIC e no 
setor digital.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O FSE+ deve apoiar os esforços 
desenvolvidos pelos Estados-Membros 
para combater a pobreza, de forma a 
quebrar o ciclo de desvantagens que se 
prolongam por gerações e promover a 
inclusão social, assegurando a igualdade de 
oportunidades para todos, lutando contra a 
discriminação e eliminando as 
desigualdades no plano da saúde. Para tal, 
é necessário mobilizar um leque de 
políticas que visam as pessoas mais 
desfavorecidas independentemente da sua 
idade, incluindo as crianças, as 
comunidades marginalizadas como os 
ciganos, e os trabalhadores pobres. O FSE+ 
deve promover a inclusão ativa das pessoas 
mais afastadas do mercado de trabalho, 
com vista a assegurar a sua integração 
socioeconómica. Deve ser igualmente 
utilizado para melhorar o acesso equitativo 
e em tempo útil a serviços de qualidade, 
sustentáveis e a preços comportáveis na 
área da saúde e dos cuidados prolongados, 
em especial aos serviços de cuidados de 
proximidade e familiares. O FSE+ deve 
favorecer a modernização dos sistemas de 

(18) O FSE+ deve apoiar os esforços 
desenvolvidos pelos Estados-Membros 
para combater a pobreza, de forma a 
quebrar o ciclo de desvantagens que se 
prolongam por gerações e promover a 
inclusão social, assegurando a igualdade de 
oportunidades para todos, lutando contra a 
discriminação e eliminando as 
desigualdades no plano da saúde, dando 
especial ênfase à luta contra a 
feminização da pobreza. Para tal, é 
necessário mobilizar um leque de políticas 
que visam as pessoas mais desfavorecidas 
independentemente da sua idade, do 
género e da localização geográfica,
incluindo as crianças, as mulheres em 
zonas rurais, as comunidades 
marginalizadas como os ciganos, as 
pessoas com deficiência e os trabalhadores 
pobres, bem como outras pessoas que 
enfrentem diversas formas de 
discriminação. O FSE+ deve promover a 
inclusão ativa das pessoas mais afastadas 
do mercado de trabalho, com vista a 
assegurar a sua integração socioeconómica. 
Deve ser igualmente utilizado para 
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proteção social, com vista a fomentar a sua 
acessibilidade.

melhorar o acesso equitativo e em tempo 
útil a serviços de qualidade, sustentáveis e 
a preços comportáveis na área da saúde, 
dos cuidados à infância, da educação 
pré-escolar e dos cuidados prolongados, 
em especial aos serviços de cuidados de 
proximidade e familiares. O FSE+ deve 
favorecer a modernização dos sistemas de 
proteção social, com vista a fomentar a sua 
acessibilidade.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) O FSE+ deve ter como objetivo 
combater a pobreza das mulheres idosas 
em toda a UE, tendo em conta que a 
disparidade de género nas pensões,
situada nos 40%, cria um grave risco de 
agravamento dos níveis de pobreza das 
mulheres idosas, especialmente das que 
não vivam acompanhadas, dando assim 
seguimento aos compromissos assumidos 
nas Conclusões do Conselho de 2015 
sobre a «igualdade de oportunidades de 
obtenção de rendimentos entre homens e 
mulheres: Eliminar a disparidade de 
género nas pensões» 1-A. A pobreza entre 
as mulheres idosas é também exacerbada 
pelo aumento das despesas a cargo dos 
pacientes idosos relativas a cuidados de 
saúde e medicamentos, em particular no 
caso das mulheres, que acumulam mais 
tempo de doença ao longo da vida em 
relação aos homens, essencialmente por 
terem uma esperança de vida superior.

_________________

1-A

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9302-2015-INIT/pt/pdf. 

Alteração 18
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Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Todos os Estados-Membros 
ratificaram a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança, que 
constitui a referência no âmbito da 
promoção e da proteção dos direitos da 
criança. A promoção dos direitos da 
criança é um objetivo explícito das 
políticas da União Europeia, e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia estabelece que o superior 
interesse da criança deve ser um dos 
principais elementos a ter em conta na 
ação da União. O FSE+ deve apoiar ações 
que promovam intervenções eficazes que 
contribuam para a concretização dos 
direitos das crianças.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Tendo em conta os níveis 
persistentemente elevados de desemprego e 
inatividade dos jovens em certos Estados-
Membros e regiões, e que afetam, em 
especial, os jovens que não trabalham, não 
estudam nem seguem qualquer programa 
de estudos ou formação, é necessário que 
os Estados-Membros continuem a investir 
recursos suficientes da vertente do FSE+ 
em regime de gestão partilhada em ações 
para promover o emprego dos jovens, 
nomeadamente através da implementação 
da Garantia para a Juventude. Com base 
nas ações apoiadas pela Iniciativa para o 
Emprego dos Jovens no período de 
programação 2014-2020 destinadas a apoio 
individualizado, os Estados-Membros 
devem continuar a promover percursos de 
reinserção no mundo do trabalho e na 

(23) Tendo em conta os níveis 
persistentemente elevados de desemprego e 
inatividade dos jovens em certos Estados-
Membros e regiões, e que afetam, em 
especial, os jovens que não trabalham, não 
estudam nem seguem qualquer programa 
de estudos ou formação, é necessário que 
os Estados-Membros continuem a investir 
recursos suficientes da vertente do FSE+ 
em regime de gestão partilhada em ações 
para promover o emprego dos jovens, 
nomeadamente através da implementação 
da Garantia para a Juventude. Deve ser 
prestada especial atenção, neste contexto, 
à existência de uma diferença 
considerável entre homens e mulheres no 
que diz respeito à proporção de jovens que 
não trabalham, não estudam e não 
seguem qualquer formação (NEET). Em 
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educação e medidas que cheguem 
efetivamente aos jovens, dando prioridade, 
sempre que pertinente, aos jovens 
desempregados de longa duração, inativos 
e desfavorecidos, inclusive através do 
trabalho com a juventude. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
investir em medidas destinadas a facilitar a 
transição da escola para o trabalho, bem 
como reformar e adaptar os serviços de 
emprego com vista à prestação de apoios 
personalizados aos jovens.  Por 
conseguinte, os Estados-Membros em 
causa devem reservar, pelo menos 10 %, 
dos recursos nacionais da vertente do FSE+ 
em regime de gestão partilhada para ações 
de apoio à empregabilidade dos jovens.

2017, mais de um quinto (21,5%) das 
mulheres jovens (na faixa etária dos 20 
aos 34 anos) na UE-28 eram jovens 
NEET, enquanto a proporção 
correspondente de homens era 8,5 pontos 
percentuais inferior, situando-se nos 
13,0 %1-A. Com base nas ações apoiadas 
pela Iniciativa para o Emprego dos Jovens
no período de programação 2014-2020 
destinadas a apoio individualizado, os 
Estados-Membros devem continuar a 
promover percursos de reinserção no 
mundo do trabalho e na educação e 
medidas que cheguem efetivamente aos 
jovens, dando prioridade, sempre que 
pertinente, aos jovens desempregados de 
longa duração, inativos e desfavorecidos, 
inclusive através do trabalho com a 
juventude. Os Estados-Membros devem 
igualmente investir em medidas destinadas 
a facilitar a transição da escola para o 
trabalho, bem como reformar e adaptar os 
serviços de emprego com vista à prestação 
de apoios personalizados aos jovens. Por 
conseguinte, os Estados-Membros em 
causa devem reservar, pelo menos 10 %, 
dos recursos nacionais da vertente do FSE+ 
em regime de gestão partilhada para ações 
de apoio à empregabilidade dos jovens.

_______________

1-A Eurostat

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A execução eficiente e eficaz das 
ações apoiadas pelo FSE+ assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes aos níveis territoriais pertinentes e 
os agentes socioeconómicos, em especial 
os parceiros sociais e as organizações da 
sociedade civil. É, por conseguinte, 
fundamental que os Estados-Membros 

(26) A execução eficiente e eficaz das 
ações apoiadas pelo FSE+ assenta na boa
governação e na parceria entre todos os 
agentes aos níveis territoriais pertinentes e 
os agentes socioeconómicos, em especial 
as autoridades locais e regionais, os 
parceiros sociais e as organizações da 
sociedade civil, com especial destaque 
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encorajem a participação dos parceiros 
sociais e da sociedade civil na execução do 
FSE+ no âmbito da gestão partilhada.

para as ONG que prestem serviços no 
domínio social, do emprego, dos cuidados 
e da educação e intervenham em matéria 
de luta contra a discriminação e/ou na 
defesa dos direitos humanos. É, por 
conseguinte, fundamental que os 
Estados-Membros assegurem uma
participação significativa das autoridades 
locais e regionais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil na governação 
estratégica do FSE+ no âmbito da gestão 
partilhada, desde a definição das 
prioridades dos programas operacionais à 
execução, ao acompanhamento e à 
avaliação dos resultados e do impacto. 
Além disso, a fim de garantir a não 
discriminação e a igualdade de 
oportunidades, é fundamental que os 
organismos de defesa da igualdade e as 
instituições nacionais de defesa dos 
direitos humanos estejam igualmente 
envolvidas em todas as etapas.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem garantir que o FSE+ contribui para 
a promoção da igualdade entre mulheres e 
homens, em conformidade com o artigo 8.º 
do TFUE, no sentido de promover a 
igualdade de tratamento e de oportunidades 
entre homens e mulheres em todos os 
domínios, nomeadamente no que diz 
respeito à participação no mercado de 
trabalho, às condições de trabalho e à 
progressão na carreira. Devem também 
garantir que o FSE+ promove a igualdade 
de oportunidades para todos, sem 
discriminação, em conformidade com o 
artigo 10.º do TFUE, bem como a inclusão 
na sociedade das pessoas com deficiência 
em condições equitativas, contribuindo 
para a aplicação da Convenção das Nações 

(28) De acordo com a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia, os Estados-Membros e a 
Comissão devem garantir que o FSE+ 
contribui para a promoção da igualdade 
entre mulheres e homens, em 
conformidade com o artigo 8.º do TFUE, 
no sentido de promover a igualdade de 
tratamento e de oportunidades entre 
homens e mulheres em todos os domínios, 
nomeadamente no que diz respeito à 
educação e à participação no mercado de 
trabalho, às condições de trabalho e à 
progressão na carreira, bem como à 
independência económica das mulheres, à 
melhoria do ensino e das competências e 
à reintegração das mulheres vítimas de 
violência na sociedade e no mercado de 
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Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. Estes princípios devem ser
tidos em conta em todas as dimensões e em 
todas as fases de preparação, 
monitorização, execução e avaliação dos 
programas, de forma oportuna e coerente, 
garantindo simultaneamente a realização 
de ações específicas destinadas a promover 
a igualdade entre homens e mulheres e a 
igualdade de oportunidades. O FSE+ deve 
também favorecer a reorientação dos 
cuidados residenciais/institucionais para 
cuidados familiares ou prestados pela 
comunidade, em especial para as pessoas 
que são alvo de discriminações múltiplas. 
O FSE+ não deverá apoiar qualquer ação 
que contribua para a segregação ou a 
exclusão social. O Regulamento (UE) n.º 
[futuro RDC] dispõe que as regras de 
elegibilidade das despesas devem ser 
determinadas a nível nacional, com 
algumas exceções em relação às quais é 
conveniente estabelecer disposições 
específicas no que respeita à vertente do
FSE+ em regime de gestão partilhada.

trabalho. As sinergias e coerência das 
políticas com o programa «Direitos e 
Valores» neste âmbito devem garantir que 
o FSE+ possa integrar horizontalmente e 
reforçar as suas ações. Os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
também garantir que o FSE+ promove a 
igualdade de oportunidades para todos, 
sem discriminação em razão de sexo, raça 
ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, 
em conformidade com o artigo 10.º do 
TFUE, bem como a inclusão na sociedade 
das pessoas com deficiência em condições 
equitativas, contribuindo para a aplicação 
da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, 
nomeadamente em matéria de educação, 
emprego, proteção social e acessibilidade. 
Estes princípios devem ser tidos em conta 
em todas as dimensões e em todas as fases 
de preparação, monitorização, execução e 
avaliação dos programas, de forma 
oportuna e coerente, garantindo 
simultaneamente a realização de ações 
específicas destinadas a promover a 
igualdade entre homens e mulheres e a 
igualdade de oportunidades. O FSE+ deve 
também favorecer a reorientação dos 
cuidados institucionais para cuidados 
familiares ou prestados pela comunidade, 
em especial para as pessoas que são alvo 
de discriminações múltiplas e transversais. 
O FSE+ não deverá apoiar qualquer ação 
que contribua para a segregação ou a 
exclusão social ou para a reprodução de 
estereótipos de género. O Regulamento 
(UE) n.º [futuro RDC] dispõe que as regras 
de elegibilidade das despesas devem ser 
determinadas a nível nacional, com 
algumas exceções em relação às quais é 
conveniente estabelecer disposições 
específicas no que respeita à vertente da 
coesão social e dos direitos sociais.

Alteração 22

Proposta de regulamento
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Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Em conformidade com o 
compromisso firme da UE em matéria de 
integração horizontal da perspetiva de 
género, consagrado no Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar que, ao executarem o FSE+, a 
orçamentação sensível ao género seja 
uma estratégia desenvolvida e posta em 
prática em todos os seus programas e 
ações, dotada da necessária capacidade 
técnica para efetuar uma integração 
horizontal da perspetiva género.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 28-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-B) Os Estados-Membros e a 
Comissão devem assegurar que o FSE+ 
também promova uma maior oferta de 
serviços de prestação de cuidados, 
incluindo cuidados à infância, cuidados a 
idosos e cuidados a pessoas com 
deficiência que necessitem de apoio de 
longa duração. A prestação de serviços de 
cuidados é importante não só na 
perspetiva do acesso das mulheres ao 
mercado de trabalho, mas também do 
desenvolvimento das crianças. A 
educação e os cuidados na primeira 
infância proporcionam múltiplos 
benefícios a curto e longo prazo para os 
indivíduos e para a sociedade, incluindo 
para as pessoas oriundas de meios 
socioeconómicos desfavorecidos ou com 
necessidades educativas especiais e para 
as pessoas com deficiência. Constitui 
igualmente um investimento que cria as 
bases para o sucesso da aprendizagem ao 
longo da vida e para o combate às 
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desigualdades desde tenra idade.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A fim de reduzir os encargos 
administrativos associados à recolha de 
dados, sempre que tais dados estiverem 
disponíveis em registos, os Estados-
Membros devem autorizar as autoridades 
de gestão a proceder à respetiva extração.

(29) A fim de reduzir os encargos 
administrativos associados à recolha de 
dados, sempre que tais dados estiverem 
disponíveis em registos, eventualmente 
desagregados em função do sexo, os 
Estados-Membros devem autorizar as 
autoridades de gestão a proceder à 
respetiva extração.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) O FSE+ estabelece disposições que 
visam concretizar a liberdade de circulação 
dos trabalhadores numa base não 
discriminatória, através de uma cooperação 
estreita entre os serviços centrais de 
emprego dos Estados-Membros e com a 
Comissão. A rede europeia de serviços de 
emprego deve promover um 
funcionamento mais eficaz dos mercados 
de trabalho, facilitando a mobilidade 
transnacional dos trabalhadores e uma 
maior transparência da informação sobre os 
mercados de trabalho. O âmbito do FSE+ 
inclui ainda o desenvolvimento e o apoio 
de regimes de mobilidade específicos, com 
vista ao preenchimento de ofertas de 
emprego onde tenham sido identificadas 
lacunas no mercado de trabalho.

(32) O FSE+ estabelece disposições que 
visam concretizar a liberdade de circulação 
dos trabalhadores numa base não 
discriminatória, através de uma cooperação 
estreita entre os serviços centrais de 
emprego dos Estados-Membros e com a 
Comissão. A rede europeia de serviços de 
emprego deve promover um 
funcionamento mais eficaz dos mercados 
de trabalho, facilitando a mobilidade 
transnacional dos trabalhadores e uma 
maior transparência, com dados 
desagregados por género, da informação 
sobre os mercados de trabalho, bem como 
um maior reconhecimento das 
competências. O âmbito do FSE+ inclui 
ainda o desenvolvimento e o apoio de 
regimes de mobilidade específicos, com 
vista ao preenchimento de ofertas de 
emprego onde tenham sido identificadas 
lacunas no mercado de trabalho.
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento, a saber, o reforço da 
eficácia dos mercados de trabalho e a 
promoção do acesso a emprego de 
qualidade, a melhoria do acesso à educação 
e à formação e o reforço da sua qualidade, 
a promoção da inclusão social e da saúde e 
a redução da pobreza, bem como ações ao 
abrigo das vertentes Emprego e Inovação 
Social e Saúde, não podem ser 
suficientemente alcançados pelos 
Estados-Membros, mas podem, ser mais 
bem alcançados ao nível da União, a União 
pode adotar medidas, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para alcançar esse 
objetivo.

(51) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento, a saber, o reforço da 
eficácia dos mercados de trabalho e a 
promoção do acesso a emprego de 
qualidade, a melhoria do acesso à 
educação, à formação e aos cuidados e o 
reforço da sua qualidade, a promoção da 
inclusão social, da igualdade de 
oportunidades e da saúde e a redução da 
pobreza, bem como ações ao abrigo das 
vertentes Emprego e Inovação Social e 
Saúde, não podem ser suficientemente 
alcançados pelos Estados-Membros, mas 
podem, ser mais bem alcançados ao nível 
da União, a União pode adotar medidas, 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar esse objetivo.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3) «Assistência material de base»: os 
produtos que satisfazem as necessidades 
básicas de uma pessoa e lhe permitam 
viver condignamente, tais como vestuário, 
artigos de higiene e material escolar;

3) «Assistência material de base»: os 
produtos que satisfazem as necessidades 
básicas de uma pessoa e lhe permitam 
viver condignamente, tais como vestuário, 
artigos de higiene, incluindo produtos de 
higiene e cuidados femininos, e material 
escolar;
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O FSE+ tem por objetivo ajudar os 
Estados-Membros a atingir níveis elevados 
de emprego, uma proteção social justa e 
uma mão de obra qualificada, resistente e 
preparada para o futuro do mundo do 
trabalho, em consonância com os 
princípios estabelecidos no Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais proclamado pelo 
Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela 
Comissão em 17 de novembro de 2017.

O FSE+ tem por objetivo ajudar os 
Estados-Membros a atingir níveis elevados 
de emprego, com uma redução das 
disparidades de género no emprego, uma 
proteção social justa, uma mão de obra 
qualificada, resistente e preparada para o 
futuro do mundo do trabalho e 
oportunidades iguais para todos, em 
consonância com os princípios 
estabelecidos no Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais proclamado pelo Parlamento 
Europeu, pelo Conselho e pela Comissão 
em 17 de novembro de 2017. O FSE+ visa 
ainda contribuir para respeitar o 
compromisso assumido pela União e pelos 
seus Estados-Membros de alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. O FSE+ deve apoiar, 
complementar e criar valor acrescentado 
para as políticas dos Estados-Membros, a 
fim de garantir a igualdade de género, a 
igualdade de oportunidades, o acesso ao 
mercado de trabalho, condições de 
trabalho dignas, a proteção social para 
todos e a inclusão social, bem como um 
elevado nível de proteção da saúde 
humana.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) melhorar o acesso ao emprego de 
todos os que procuram trabalhar, em 
especial os jovens, os desempregados de 
longa duração e as pessoas inativas, 
promovendo o emprego por conta própria

i) melhorar o acesso ao emprego de 
qualidade de todos os que procuram 
trabalhar, em especial os jovens, as 
mulheres, os pais e mães solteiros, os 
desempregados de longa duração e as 
pessoas economicamente inativas, as 
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e a economia social, pessoas com deficiência e com doenças 
crónicas, as pessoas de comunidades 
marginalizadas e as que são vítimas de 
vários tipos de discriminação, 
promovendo o empreendedorismo e a 
economia social,

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) modernizar as instituições e os 
serviços do mercado de trabalho no sentido 
de avaliar e antecipar necessidades de 
competências e garantir uma assistência 
individualizada em tempo útil e apoio a 
ações tendentes a adequar a oferta e a 
procura no mercado de trabalho e a 
favorecer as transições e a mobilidade,

ii) modernizar as instituições e os 
serviços do mercado de trabalho no sentido 
de avaliar e antecipar necessidades de 
competências e garantir uma assistência 
individualizada em tempo útil e apoio a 
ações tendentes a adequar a oferta e a 
procura no mercado de trabalho e a 
favorecer as transições ao longo da vida e 
a mobilidade,

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) promover a participação das 
mulheres no mercado de trabalho, uma 
melhor conciliação entre vida profissional 
e familiar, nomeadamente o acesso a 
estruturas de acolhimento de crianças, um 
ambiente de trabalho saudável e bem 
adaptado capaz de prevenir riscos para a 
saúde, a adaptação à mudança por parte 
de trabalhadores, empresas e empresários, 
e o envelhecimento ativo e saudável,

iii) promover a igualdade de género 
em todos os domínios, garantindo a 
independência económica e a participação 
das mulheres no mercado de trabalho, bem 
como o emprego de elevada qualidade, 
através de medidas destinadas a 
assegurar, nomeadamente, o respeito pelo 
princípio de igualdade de remuneração 
pelo mesmo trabalho e a atribuição de 
trabalho de igual valor a homens e 
mulheres, bem como uma melhor 
conciliação entre vida profissional e 
familiar e o acesso a preços razoáveis, 
inclusivo e não segregado a estruturas de 
acolhimento de crianças, à educação 
pré-escolar e a serviços de cuidados ao 
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longo da vida (incluindo cuidados a longo 
prazo para idosos e pessoas com 
deficiência e/ou com doenças crónicas) 
destinados a pais e cuidadores que 
trabalhem, com vista a facilitar a sua 
participação em empregos de qualidade e, 
deste modo, combater a pobreza entre os 
trabalhadores com responsabilidades de 
prestação de cuidados,

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) promover um ambiente de 
trabalho saudável e adequado, que 
combata os riscos de saúde, o assédio 
sexual e a violência no local de trabalho e 
fomente a adaptação dos trabalhadores, 
das empresas e dos empreendedores à 
mudança, bem como o envelhecimento 
ativo e saudável,

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) melhorar a qualidade, a eficácia e a 
relevância para o mercado de trabalho dos 
sistemas de educação e formação, de forma 
a favorecer a aquisição de competências 
essenciais, inclusive no domínio digital,

iv) melhorar a qualidade, a eficácia e a 
relevância para o mercado de trabalho dos 
sistemas de educação e formação, de forma 
a favorecer a aquisição de competências 
essenciais, inclusive no domínio digital, 
tendo devidamente em conta as 
disparidades de género no domínio 
digital,

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea v)
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Texto da Comissão Alteração

v) promover a igualdade de acesso e a 
conclusão, em especial por parte dos 
grupos desfavorecidos, de um percurso de 
educação e formação inclusivo e de 
qualidade, desde o ensino e o acolhimento 
na primeira infância até à educação e à 
formação de caráter geral e profissional e 
ao ensino superior, bem como ao ensino e à 
aprendizagem de adultos, facilitando, 
assim, a mobilidade para fins de 
aprendizagem para todos,

v) investir no desenvolvimento das 
crianças e promover a igualdade de acesso 
e a conclusão, em especial por parte dos 
grupos desfavorecidos, de um percurso de 
educação e formação inclusivo, de 
qualidade, não segregado e a preços 
razoáveis, desde o ensino e o acolhimento 
na primeira infância até à educação e à 
formação de caráter geral e profissional e 
ao ensino superior, bem como ao ensino e à 
aprendizagem de adultos, facilitando, 
assim, a mobilidade para fins de 
aprendizagem para todos,

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea v-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

v-A) promover um ensino das TIC 
adequado à idade nos primeiros anos de 
escolaridade, com especial destaque para 
o desenvolvimento do interesse e do 
talento das raparigas no domínio digital e 
a promoção das disciplinas de CTEM 
junto das raparigas, desde tenra idade,

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) promover a aprendizagem ao longo 
da vida, nomeadamente através de 
oportunidades flexíveis de todos 
adquirirem ou atualizarem competências, 
tendo em conta as competências digitais, 
uma melhor antecipação da mudança e das 
novas exigências em matéria de 
competências em função das necessidades 
do mercado de trabalho, facilitando as 

vi) promover a aprendizagem ao longo 
da vida, nomeadamente através de 
oportunidades flexíveis de todos 
adquirirem ou atualizarem competências, 
tendo em conta as disparidades de género 
no domínio digital e as competências 
digitais, uma melhor antecipação da 
mudança e das novas exigências em 
matéria de competências em função das 
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transições de carreira e fomentando a 
mobilidade profissional,

necessidades do mercado de trabalho, 
facilitando as transições de carreira e 
fomentando a mobilidade profissional,

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea ix)

Texto da Comissão Alteração

ix) reforçar a igualdade de acesso em 
tempo útil a serviços de qualidade, 
sustentáveis e a preços comportáveis; 
modernizar os sistemas de proteção social, 
inclusive mediante a promoção do acesso à 
proteção social; melhorar a acessibilidade, 
a eficácia e a resiliência dos sistemas de 
cuidados de saúde e de cuidados 
prolongados,

ix) reforçar a igualdade de acesso em 
tempo útil a serviços de qualidade, 
sustentáveis e a preços comportáveis; 
modernizar os sistemas de proteção social, 
inclusive mediante a promoção do acesso à 
proteção social; melhorar a acessibilidade, 
a eficácia e a resiliência dos sistemas de 
cuidados de saúde e de cuidados 
prolongados, nomeadamente através da 
consolidação e do reforço dos serviços de 
saúde públicos, universais e gratuitos,

Justificação

As mulheres são também particularmente vulneráveis a desigualdades no acesso a cuidados 
de saúde. A única forma de garantir a igualdade de acesso à saúde é através de serviços 
públicos, universais e gratuitos. 

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea x)

Texto da Comissão Alteração

x) promover a integração social das 
pessoas em risco de pobreza ou de 
exclusão social, incluindo as mais 
carenciadas e as crianças,

x) promover a integração social das 
pessoas em risco de pobreza ou de 
exclusão social, incluindo as mais 
carenciadas, as pessoas com deficiência ou 
doenças crónicas, as pessoas de 
comunidades marginalizadas, as crianças 
e os idosos, em especial as mulheres
idosas;
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma Europa mais inteligente, 
mediante o desenvolvimento de 
competências para uma especialização 
inteligente e em tecnologias facilitadoras 
essenciais, a transição industrial, a 
cooperação setorial e o empreendedorismo, 
a formação de investigadores e a criação de 
redes e de parcerias entre instituições do 
ensino superior, instituições de ensino e 
formação profissionais (EFP), centros 
tecnológicos e de investigação e empresas 
e agrupamentos de empresas, o apoio às 
micro, pequenas e médias empresas e a 
economia social;

1. Uma Europa mais inteligente, 
mediante o desenvolvimento de 
competências para uma especialização 
inteligente e em tecnologias facilitadoras 
essenciais, a transição industrial, a 
cooperação setorial e o empreendedorismo,
com especial destaque para o 
empreendedorismo das mulheres, a 
formação de investigadores e a criação de 
redes e de parcerias entre instituições do 
ensino superior, instituições de ensino e 
formação profissionais (EFP), centros 
tecnológicos e de investigação e empresas 
e agrupamentos de empresas, o apoio às 
micro, pequenas e médias empresas e a 
economia social;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Igualdade entre homens e mulheres e
igualdade de oportunidades e não 
discriminação

Igualdade de género, igualdade de 
oportunidades e não discriminação

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todos os programas executados ao 
abrigo da vertente do FSE+ em regime de 
gestão partilhada, bem como as operações 
ao abrigo da vertente Emprego e Inovação 
Social e da vertente Saúde, devem garantir 

1. Todos os programas executados ao 
abrigo da vertente do FSE+ em regime de 
gestão partilhada, bem como as operações 
ao abrigo da vertente Emprego e Inovação 
Social e da vertente Saúde, devem garantir 



PE627.761v03-00 30/39 AD\1169076PT.docx

PT

a promoção da igualdade entre homens e 
mulheres em todas as fases da sua 
preparação, execução, acompanhamento e 
avaliação. Devem igualmente promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
sem discriminação em razão do sexo, da 
raça ou da origem étnica, da religião ou 
crença, da deficiência, idade ou orientação 
sexual, em todas as fases da sua 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação.

a promoção da igualdade de todas as 
pessoas em todas as fases da sua 
preparação, execução, acompanhamento e 
avaliação. Tais programas e operações 
devem apoiar ações específicas destinadas 
a aumentar a participação e o progresso 
das mulheres no emprego, a respeitar o 
princípio da igualdade de remuneração 
por trabalho igual e de valor igual entre 
homens e mulheres, a reduzir os 
estereótipos e a segregação de género na 
educação, na formação e no mercado de 
trabalho, a promover a conciliação entre 
vida profissional e vida privada para 
todos, com uma repartição equitativa das 
responsabilidades pela prestação de 
cuidados, e a combater a feminização da 
pobreza no âmbito das obrigações de 
integração horizontal da perspetiva de 
género, que devem ser acompanhadas de 
uma capacidade técnica para a integração 
horizontal da perspetiva de género.
Devem igualmente promover a igualdade 
de oportunidades e a acessibilidade para 
todos, sem discriminação em razão do 
sexo, da raça ou da origem étnica, da
religião ou crença, da deficiência, idade ou 
orientação sexual, em conformidade com o 
artigo 10.º do TFUE, em todas as fases da 
sua preparação, execução, monitorização e 
avaliação, e apoiar medidas específicas de 
combate a todas as formas de 
discriminação, melhorando a 
acessibilidade para pessoas com 
deficiência e que sejam vítimas de 
múltiplas formas de discriminação, 
melhorando assim a inclusão social e 
reduzindo as desigualdades. Para esse 
efeito, os programas adotarão 
ferramentas como a avaliação de impacto 
em função do género. Todas as 
componentes de acompanhamento e de 
avaliação incluirão indicadores para 
analisar o impacto sobre a igualdade de 
género e recolher dados repartidos por 
género. Os Estados-Membros devem 
integrar a perspetiva de género em todas 
as fases da programação, desde a 
definição das prioridades dos programas 
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operacionais à execução, ao 
acompanhamento e à avaliação, e devem 
reforçar o seu compromisso em matéria 
de orçamentação sensível ao género, 
estabelecendo metas específicas e as 
dotações orçamentais correspondentes.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros que, segundo 
dados do Eurostat, registem em 2019 uma 
taxa de jovens entre os 15 e os 29 anos que 
não trabalham, não estudam, nem seguem 
qualquer formação superior à média da 
União devem afetar, no mínimo, 10 % dos 
respetivos recursos do FSE+ em regime de 
gestão partilhada para o período 2021-2025 
a ações e reformas estruturais específicas 
que favoreçam o emprego dos jovens, a 
transição da escola para o trabalho, 
percursos de reinserção no mundo do 
ensino ou da formação e a educação de 
segunda oportunidade, em especial no 
contexto da implementação da Garantia 
para a Juventude.

5. Os Estados-Membros que, segundo 
dados do Eurostat, registem em 2019 uma 
taxa de jovens entre os 15 e os 29 anos que 
não trabalham, não estudam, nem seguem 
qualquer formação superior à média da 
União devem afetar, no mínimo, 10 % dos 
respetivos recursos do FSE+ em regime de 
gestão partilhada para o período 2021-2025 
a ações e reformas estruturais específicas 
que favoreçam o emprego dos jovens, a 
transição da escola para o trabalho, 
percursos de reinserção no mundo do
ensino ou da formação e a educação de 
segunda oportunidade, em especial no 
contexto da implementação da Garantia 
para a Juventude, com especial destaque 
para a redução das disparidades de 
género no domínio digital entre os jovens 
que não trabalham, não estudam e não 
seguem uma formação (NEET).

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A

Investir nas crianças

Os recursos referidos no artigo 7.º, n.º 5, 
alínea a), serão programados no âmbito 
de uma prioridade ou de um programa 
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específico.

Os Estados-Membros devem garantir que 
o montante de recursos afetados a 
crianças, programados ao abrigo do 
artigo 4.º, n.º 1, alíneas iii) a v) e/ou ix) 
e/ou x), esteja em consonância com a 
Recomendação de 2013 da Comissão 
Europeia sobre «Investir nas crianças».

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas que beneficiam da 
vertente de apoio geral do FSE+ em regime 
de gestão partilhada devem utilizar 
indicadores comuns de realização e de 
resultado, tal como definidos no anexo 1 
do presente regulamento, para acompanhar 
os progressos na execução. Os programas 
podem igualmente utilizar indicadores 
específicos dos programas.

1. Os programas que beneficiam da 
vertente de apoio geral do FSE+ em regime 
de gestão partilhada devem utilizar 
indicadores comuns de realização e de 
resultado, tal como definidos no anexo 1 
do presente regulamento, para acompanhar 
os progressos na execução. Os programas 
podem igualmente utilizar indicadores 
específicos dos programas. Os indicadores 
devem, sempre que possível, ser 
desenvolvidos de uma forma sensível às 
questões género.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os dados recolhidos devem ser 
desagregados por sexo.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 38.º para alterar os indicadores 
constantes do anexo I, sempre que tal seja 
considerado necessário para assegurar uma 
avaliação eficaz dos progressos realizados 
na execução dos programas.

6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 38.º para alterar os indicadores 
constantes do anexo I, sempre que tal seja 
considerado necessário para assegurar uma 
avaliação eficaz dos progressos realizados 
na execução dos programas, que devem 
incluir uma avaliação do impacto em 
função do género para acompanhar a 
execução dos programas do FSE+ no que 
diz respeito à igualdade de género.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão e os Estados-Membros 
devem garantir que o auxílio concedido no 
quadro do FSE+ para combater a privação 
material respeita a dignidade e previne a 
estigmatização das pessoas mais 
carenciadas.

3. A Comissão e os Estados-Membros 
devem garantir que o auxílio concedido no 
quadro do FSE+ para combater a privação 
material respeita a dignidade e previne a 
estigmatização das pessoas mais 
carenciadas. Tal auxílio deve ser 
desenvolvido de forma sensível ao género, 
a fim de dar a melhor resposta possível às 
necessidades especiais das mulheres, das 
crianças e das pessoas desfavorecidas.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 23 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Desenvolver medidas para 
combater a disparidade entre géneros no 
emprego e aumentar a taxa de emprego 
das mulheres, através de políticas de 
conciliação entre vida profissional e vida 
pessoal e de um maior desenvolvimento 
das infraestruturas de prestação de 
cuidados ao nível dos Estados-Membros;
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 23 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Prestar serviços de apoio 
específicos a empregadores e a candidatos 
a emprego com vista ao desenvolvimento 
de mercados de trabalho europeus 
integrados, desde a preparação do 
pré-recrutamento à assistência pós-
colocação, para preencher postos de 
trabalho em determinados setores, 
profissões, países e regiões fronteiriças ou 
para grupos específicos (por exemplo, 
pessoas vulneráveis);

d) Prestar serviços de apoio 
específicos a empregadores e a candidatos 
a emprego com vista ao desenvolvimento 
de mercados de trabalho europeus 
integrados, desde a preparação do 
pré-recrutamento à assistência pós-
colocação, para preencher postos de 
trabalho em determinados setores, 
profissões, países e regiões fronteiriças ou 
para grupos específicos (por exemplo, 
pessoas vulneráveis e sobreviventes de 
doenças de longa duração);

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 23 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Proporcionar orientação para o 
desenvolvimento de infraestruturas sociais 
(incluindo alojamento, estruturas de 
acolhimento de crianças, estabelecimentos 
de ensino e formação, cuidados de saúde e 
cuidados de longa duração) necessárias à 
aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais;

h) Proporcionar orientação para o 
desenvolvimento de infraestruturas sociais, 
tendo devidamente em conta a perspetiva 
de género, a participação das mulheres no 
mercado de trabalho e as necessidades 
dos utilizadores finais (incluindo 
alojamento, estruturas de acolhimento de 
crianças, estabelecimentos de ensino e 
formação, cuidados de saúde e cuidados de 
longa duração para pessoas idosas e 
pessoas com deficiência e/ou doenças 
crónicas) necessárias à aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais;
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Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 23 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Apoiar a reintegração dos 
sobreviventes de doenças de longa 
duração no mercado de trabalho, tendo 
devidamente em conta o princípio da 
igualdade entre homens e mulheres e o 
princípio da não discriminação;

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Devem ser estabelecidos 
indicadores para acompanhar a execução 
das vertentes e os progressos alcançados na 
consecução dos objetivos específicos 
enunciados no artigo 4.º e dos objetivos 
operacionais enunciados nos artigos 23.º e 
26.º.

1. Devem ser estabelecidos 
indicadores para acompanhar a execução 
das vertentes e os progressos alcançados na 
consecução dos objetivos específicos 
enunciados no artigo 4.º e dos objetivos 
operacionais enunciados nos artigos 23.º e 
26.º, eventualmente de um modo sensível 
às questões de género. 

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 38.º para complementar ou alterar os 
indicadores constantes do anexo III, 
sempre que tal seja considerado necessário 
para assegurar uma avaliação eficaz dos 
progressos realizados na execução das 
vertentes.

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 38.º para complementar ou alterar os 
indicadores constantes do anexo III, 
sempre que tal seja considerado necessário 
para assegurar uma avaliação eficaz dos 
progressos realizados na execução das 
vertentes. Ao complementar e alterar os 
indicadores, a Comissão deve ter 
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devidamente em conta a perspetiva de 
género, para que os indicadores reflitam, 
sempre que possível, as diferenças em 
função do sexo.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para permitir um 
acompanhamento regular das vertentes e 
proceder a ajustes eventualmente 
necessários das suas prioridades políticas 
e de financiamento, a Comissão deve 
elaborar um primeiro relatório de 
acompanhamento, quantitativo e 
qualitativo, correspondente ao primeiro 
ano, seguido de três relatórios relativos a 
períodos consecutivos de dois anos, e deve 
transmitir esses relatórios ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. Os relatórios 
devem igualmente ser transmitidos, para 
conhecimento, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões.
Os relatórios devem abranger os 
resultados das vertentes e a forma como 
foram aplicados os princípios da 
igualdade de género e da integração da 
perspetiva de género, bem como a forma 
como foram tratadas as considerações de 
luta contra a discriminação, incluindo 
questões de acessibilidade, no âmbito das 
suas atividades. Os relatórios devem ser 
postos à disposição do público, a fim de 
garantir uma maior transparência das 
vertentes.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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3-A. Importa salvaguardar o equilíbrio 
entre géneros e uma representação 
adequada das minorias e de outros grupos 
marginalizados no Comité do FSE+.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A

Indicadores comuns para o apoio do 
FSE+ à promoção da inclusão social das 
pessoas ameaçadas pela pobreza ou 
exclusão social

Todos os dados pessoais recolhidos devem 
ser repartidos por género (feminino, 
masculino, não binário). Se os resultados 
forem irrelevantes, os dados em causa não 
necessitam de ser analisados e 
comunicados. O fornecimento destes 
dados é voluntário e, em caso de não 
fornecimento, tal não resulta em qualquer 
desvantagem para o participante ou para 
o responsável pela atividade ou medida.

- grupo carenciado a que pertence o 
participante

- participantes com menos de 18 anos de 
idade

- participantes com menos de 30 anos de 
idade

- participantes com mais de 54 anos de 
idade
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