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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Social Europeu e 
que revoga o Regulamento (CE) n.º 1081/2006 implementa o quadro em que se inscreve a 
ação do Fundo Social Europeu (FSE), que prevê uma concentração de financiamentos num 
número reduzido de objetivos ligados à Estratégia Europa 2020. Esta estratégia promove sete 
iniciativas emblemáticas, entre elas a Agenda para Novas Competências e Empregos, a 
Juventude em Movimento, a Plataforma Europeia contra a Pobreza e a Exclusão Social e a 
Agenda Digital para a Europa.

É neste quadro que as prioridades de atribuição de fundos devem ser inseridas e 
desenvolvidas.

A Agenda para Novas Competências e Empregos insiste na prevenção do abandono escolar e 
na necessidade de os Estados-Membros oferecerem alternativas de formação e de 
aprendizagem escolar. Sublinha igualmente a importância da formação e do desenvolvimento 
de aptidões, garantindo melhores perspetivas de emprego ao longo da vida, sendo que o 
relatório do PE 2011/2067(INI) reitera a mobilização do FSE face a estas prioridades.

A “Juventude em Movimento” visa reduzir o abandono escolar precoce de 15 % para 10 % e 
elevar a percentagem de titulares de um diploma de ensino superior de 31 % para 40 % até 
2020. Coloca a tónica no nível de qualificação dos estudantes, assim como dos jovens em 
formação. O relatório do PE 2010/2307(INI) recomenda que o FSE autorize o financiamento 
de medidas transversais que integrem mais dimensões, tais como o emprego, a mobilidade, a 
integração social e as ações culturais.

A Plataforma Europeia contra a Pobreza e a Exclusão Social promove a inovação e a 
experimentação social nas diferentes formas que pode assumir ao longo do ciclo de vida. O 
Parlamento Europeu, no seu relatório 2011/2052(INI) recomenda que o FSE contribua para 
esta iniciativa emblemática e solicita à Comissão “que reforce a participação, aquando da 
elaboração de uma estratégia europeia (...) da sociedade civil organizada e de todas as partes 
interessadas”1.

Por último, a Agenda digital visa reduzir metade dos défices ao nível das cibercompetências e
das ciberaptidões até 2015 e recomenda a criação de formações em TIC para adultos. Prevê 
um plano de ação para a alfabetização e ações específicas de formação em cibercompetências 
para os grupos em risco de exclusão.

Este parecer pretende acentuar os aspetos menos realçados do FSE, tais como a participação 
dos cidadãos, os jovens, a dimensão cultural, a formação e o desporto.

Jovens

A proposta de regulamento inclui a redução do abandono escolar precoce e a promoção da 
igualdade de acesso ao ensino pré-escolar, primário e secundário de boa qualidade, assim 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-
0370+0+DOC+XML+V0//PT
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como a importância da luta contra o desemprego jovem. Deve, portanto, insistir para que 
sejam tidas em conta as preocupações desta geração que se encontra no cerne da crise e 
mencionar claramente os jovens como os beneficiários dos financiamentos, financiando ao 
mesmo tempo ações que favoreçam a sua participação na sociedade.

Aspetos culturais

O Conselho, nas suas “Conclusões sobre as competências culturais e criativas e o seu papel no 
desenvolvimento do capital intelectual da Europa”, insta os Estados-Membros a “integrarem o 
contributo das competências culturais e criativas como base para empregos sustentáveis e a 
inovação social, a fim de tirar pleno partido das possibilidades oferecidas (...) pelo Fundo 
Social Europeu”1.
No mesmo ano, o Parlamento Europeu, na sua Resolução sobre o potencial das indústrias 
culturais e criativas, “solicita à Comissão que promova investigações e programas de parceria 
conjuntos entre as ICC e o setor da educação e da formação, incluindo da formação contínua, 
a fim de dotar os cidadãos de competências criativas e interculturais, facilitar a aplicação das 
técnicas e ferramentas criativas no setor da aprendizagem, reforçar a aprendizagem ao longo 
da vida, nomeadamente através do Fundo Social Europeu, tendo em conta que este domínio 
vive fortes mudanças tecnológicas”.

No âmbito da atual política de coesão, o contributo da cultura para o desenvolvimento local e 
regional encontra-se, contudo, apenas presente em termos do património cultural e do 
turismo. A proposta da Comissão para os Fundos Estruturais 2014-2020 não contempla a 
cultura em termos mais vastos.
Contudo, a cultura está intrinsecamente ligada às questões da educação, da inclusão social e 
da inovação e, como tal, à Estratégia UE 2020. O contributo multiforme da cultura para a 
educação e aprendizagem através do desenvolvimento de competências e do saber-fazer, para 
o desenvolvimento económico graças às indústrias culturais e criativas e para a inclusão 
social graças à sua ação preventiva face às comunidades marginalizadas, justifica que os 
projetos predominantemente culturais encontrem o seu lugar nos mecanismos previstos.

Desporto

O FSE deveria reservar um lugar para o desporto enquanto instrumento que favorece a 
inclusão social, a integração e a igualdade de oportunidades.

                                               
1 Conclusões do Conselho sobre as competências culturais e criativas e o seu papel no desenvolvimento do 
capital intelectual da Europa, 2011/C 372/05, , p. 21.
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A União confronta-se com desafios 
estruturais que se prendem com a 
globalização económica, a evolução 
tecnológica, o crescente envelhecimento 
das forças de trabalho e a escassez de 
competências e de mão-de-obra em alguns 
setores e regiões. A situação agravou-se 
com a recente crise económica e financeira, 
que veio aumentar os níveis de 
desemprego, atingindo sobretudo os jovens 
e outros grupos vulneráveis, por exemplo 
os trabalhadores migrantes. O FSE deve 
ter por objetivo promover o emprego e 
apoiar a mobilidade dos trabalhadores, 
investir na educação, nas competências e 
na aprendizagem ao longo da vida, 
promover a inclusão social e lutar contra a 
pobreza. Ao dinamizar o funcionamento 
dos mercados de trabalho através da 
promoção da mobilidade transnacional dos 
trabalhadores, o FSE deve, nomeadamente, 
apoiar os serviços europeus de emprego 
(atividades EURES) em matéria de 
recrutamento e serviços conexos de 
informação, consultoria e orientação a 
nível nacional e transfronteiras.

(4) A União confronta-se com desafios 
estruturais que se prendem com a 
globalização económica, a evolução 
tecnológica, o crescente envelhecimento 
das forças de trabalho e a escassez de 
competências e de mão-de-obra em alguns 
setores e regiões. A situação agravou-se 
com a recente crise económica e financeira, 
que veio aumentar os níveis de 
desemprego, atingindo sobretudo os jovens 
e grupos sociais vulneráveis. O FSE deve 
ter por objetivo promover o emprego e 
apoiar a mobilidade dos trabalhadores, 
investir na educação, nas competências e 
na aprendizagem ao longo da vida, apoiar 
e encorajar o empreendedorismo, em 
particular entre os jovens, promover a 
inclusão social e lutar contra a pobreza. Ao 
dinamizar o funcionamento dos mercados 
de trabalho através da promoção da 
mobilidade transnacional dos 
trabalhadores, o FSE deve, nomeadamente, 
apoiar os serviços europeus de emprego 
(atividades EURES) em matéria de 
recrutamento e serviços conexos de 
informação, consultoria e orientação a 
nível nacional e transfronteiras.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Para além destas prioridades, 
justifica-se igualmente melhorar a 
eficiência da administração pública e 
reforçar a capacidade institucional das 
partes interessadas que operam nos 
domínios do emprego, da educação e das 
políticas sociais nas regiões e nos 
Estados-Membros menos desenvolvidos, a 
fim de fomentar o crescimento económico 
e as oportunidades de emprego.

(5) Para além destas prioridades, 
justifica-se igualmente melhorar a 
eficiência da administração pública, 
incluindo a administração em linha, e 
reforçar a capacidade institucional das 
partes interessadas que operam nos 
domínios do emprego, da educação e das 
políticas sociais nas regiões e nos 
Estados-Membros menos desenvolvidos, a 
fim de fomentar o crescimento económico, 
a participação dos cidadãos e as 
oportunidades de emprego para todos.

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Simultaneamente, é primordial 
secundar o desenvolvimento e a 
competitividade das pequenas e médias 
empresas e fazer com que, através da 
aquisição das competências adequadas e de 
oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida, as pessoas se possam adaptar aos 
novos desafios, a saber, a transição para 
uma economia baseada no conhecimento, a 
agenda digital e a transição para uma 
economia menos dependente do carbono e 
mais eficiente no plano energético. O FSE 
deve contribuir para dar resposta a estes 
desafios através da prossecução dos seus 
principais objetivos temáticos. Neste 
contexto, o FSE deve apoiar a transição da 
mão-de-obra para competências e 
empregos mais ecológicos, em especial nos 
setores da eficiência energética, das 
energias renováveis e dos transportes 
sustentáveis, tendo em conta o propósito da 
União de aumentar para, no mínimo, 20 % 
a proporção do orçamento da UE dedicada 
à integração das questões climáticas a 
todos os níveis, com contribuições de todos 

(6) Simultaneamente, é primordial 
secundar o desenvolvimento permanente e 
a competitividade das microempresas e
das PME, incluindo as empresas culturais 
e criativas, e fazer com que, através da 
aquisição das competências adequadas e de 
oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida, as pessoas possam enfrentar
novos desafios, a saber, a transição para 
uma economia baseada no conhecimento, a 
agenda digital e a transição para uma 
economia menos dependente do carbono e 
mais eficiente no plano energético. O FSE 
deve contribuir para dar resposta a estes 
desafios através da prossecução dos seus 
principais objetivos temáticos. Neste 
contexto, o FSE deve integrar o contributo 
das competências culturais e criativas que 
favorecem o acesso ao trabalho digno e 
apoiar a transição dos trabalhadores para 
competências e empregos mais ecológicos, 
em especial nos setores da eficiência 
energética, das energias renováveis e dos 
transportes sustentáveis, tendo em conta o 
propósito da União de aumentar para, no 
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os domínios de ação. mínimo, 20 % a proporção do orçamento 
da UE dedicada à integração das questões 
climáticas a todos os níveis, com 
contribuições de todos os domínios de 
ação.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O FSE deve contribuir para a Estratégia 
Europa 2020, garantindo uma maior 
concentração do apoio nas prioridades da 
União Europeia. O FSE deve, mormente, 
reforçar o seu apoio à luta contra a pobreza 
e a exclusão social, reservando uma verba 
mínima especificamente para este fim. 
Justifica-se limitar a natureza e o número 
de prioridades de investimento 
selecionadas para beneficiar do apoio do 
Fundo, em função do nível de 
desenvolvimento das regiões apoiadas.

(7) O FSE deve contribuir para a Estratégia 
Europa 2020, garantindo uma maior 
concentração do apoio nas prioridades da 
União Europeia. O FSE deve, mormente, 
reforçar o seu apoio à luta contra a pobreza 
e a exclusão social, reservando uma verba 
mínima especificamente para este fim, e ter 
por objetivo a redução das disparidades 
sociais. Justifica-se limitar a natureza e o 
número de prioridades de investimento 
selecionadas para beneficiar do apoio do 
Fundo, em função do nível de 
desenvolvimento das regiões apoiadas.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para permitir um acompanhamento 
mais rigoroso e uma melhor avaliação dos 
resultados obtidos a nível europeu das 
atividades apoiadas pelo FSE, é 
conveniente definir um conjunto comum de 
indicadores de realizações e de resultados.

(8) Para permitir um acompanhamento 
mais rigoroso e uma melhor avaliação dos 
resultados obtidos a nível europeu das 
atividades apoiadas pelo FSE, é 
conveniente definir um conjunto comum de 
indicadores de realizações e de resultados 
que tenha em conta os aspetos 
qualitativos, como o caráter permanente 
das ações financiadas, e as repercussões 
em termos de criação de empregos ou de 
integração.
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Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial os parceiros sociais 
e as organizações não-governamentais. É, 
por conseguinte, necessário que os 
Estados-Membros encorajem a 
participação dos parceiros sociais e das 
organizações não-governamentais na 
execução do FSE.

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial os parceiros 
sociais, as autoridades locais e as 
organizações não-governamentais. É, por 
conseguinte, necessário que os 
Estados-Membros encorajem a 
participação ativa dos parceiros sociais, 
das autoridades locais e das organizações 
não-governamentais na execução do FSE.

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Há que apoiar a inovação social para 
que as políticas possam responder mais 
adequadamente à mudança social e 
encorajar e apoiar as empresas sociais 
inovadoras. Para melhorar a eficiência das 
políticas é fundamental testar e avaliar 
soluções inovadoras antes de as aplicar em 
maior escala, pelo que se justifica um 
apoio específico por parte do FSE.

(12) Há que apoiar a inovação social,
encorajando e apoiando as empresas 
sociais e culturais inovadoras, que, dada a 
sua natureza e atendendo ao seu potencial 
em termos de emprego sustentável, 
contribuem para o desenvolvimento 
económico e social.   Para melhorar a 
eficiência das políticas é fundamental testar 
e avaliar soluções inovadoras, pelo que se 
justifica um apoio específico por parte do 
FSE.

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A mobilização dos agentes regionais e 
locais é necessária para realizar a 
Estratégia Europa 2020 e cumprir os seus 

(14) A mobilização dos agentes regionais e 
locais é necessária para realizar a 
Estratégia Europa 2020 e cumprir os seus 
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principais objetivos. Os pactos territoriais, 
as iniciativas locais para o emprego e a 
inclusão social, as estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais e as estratégias de 
desenvolvimento urbano sustentável 
podem ser utilizadas e apoiadas para levar 
as autoridades regionais e locais, as 
cidades, os parceiros sociais e as 
organizações não-governamentais a 
participar mais ativamente na aplicação dos 
programas.

principais objetivos. Os pactos territoriais, 
as iniciativas locais para o emprego e a 
inclusão social, a participação do público, 
as estratégias de desenvolvimento local 
lideradas pelas comunidades locais e as 
estratégias de desenvolvimento urbano 
sustentável podem ser utilizadas e apoiadas 
para levar as autoridades regionais e locais, 
as cidades, os parceiros sociais e as 
organizações não-governamentais a 
participar mais ativamente na aplicação dos 
programas.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros e as regiões 
devem ser encorajados a recorrer a 
instrumentos financeiros a fim de 
maximizar os efeitos do Fundo a fim de 
apoiar, por exemplo, os estudantes, a 
criação de empregos, a mobilidade dos 
trabalhadores, a inclusão social e o 
empreendedorismo social.

(17) Os Estados-Membros e as regiões 
devem ser encorajados a recorrer a 
instrumentos financeiros a fim de 
maximizar os efeitos do Fundo a fim de 
apoiar, por exemplo, os estudantes, a 
mobilidade para fins de aprendizagem, a 
criação de empregos, a mobilidade dos 
trabalhadores, a atividade física e o 
desporto, a inclusão social, o 
empreendedorismo social e a participação 
do público.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Fá-lo-á apoiando os Estados-Membros 
na realização das prioridades e dos grandes 
objetivos da Estratégia Europa 2020 para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O FSE apoia a conceção e a 
execução de políticas e ações, tendo em 
conta as orientações integradas para as 
políticas económicas e de emprego dos 

2. Fá-lo-á apoiando também os 
Estados-Membros na realização das 
prioridades e dos grandes objetivos da 
Estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, a fim de assegurar o reforço da 
coesão social. O FSE apoia a conceção e a 
execução de políticas e ações, tendo em 
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Estados-Membros e as recomendações do 
Conselho relativas aos programas 
nacionais de reforma.

conta as orientações integradas para as 
políticas económicas e de emprego dos 
Estados-Membros e as recomendações do 
Conselho relativas aos programas 
nacionais de reforma.

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os beneficiários do FSE são as pessoas, 
incluindo grupos desfavorecidos, como os 
desempregados de longa duração, as 
pessoas com deficiência, os migrantes, as 
minorias étnicas, as comunidades 
marginalizadas e as pessoas em situação de 
exclusão social. O FSE proporciona 
igualmente apoio às empresas, aos 
sistemas e às estruturas com o propósito de 
facilitar a sua adaptação aos novos 
desafios, promover a boa governação e a 
aplicação das reformas, em especial nos 
domínios do emprego, da educação e das 
políticas sociais.

3. Os beneficiários do FSE são as pessoas, 
incluindo grupos desfavorecidos, como os 
desempregados de longa duração, as 
pessoas com deficiência, os migrantes, os 
jovens, as crianças, as minorias étnicas, as 
comunidades marginalizadas e os grupos
em situação, ou sob a ameaça, de exclusão 
social. O FSE proporciona igualmente 
apoio às organizações, aos sistemas e às 
estruturas com o propósito de facilitar a sua 
adaptação aos novos desafios, promover a 
boa governação e a aplicação das reformas, 
em especial nos domínios das atividades 
socioculturais e culturais, do emprego, da 
educação, da formação, das políticas 
sociais e do desporto.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) o acesso ao emprego para os candidatos 
a emprego e os inativos, incluindo 
iniciativas locais de emprego e apoio à 
mobilidade dos trabalhadores;

(i) o acesso ao trabalho digno para os 
candidatos a emprego e os inativos, 
incluindo iniciativas locais de emprego e 
apoio ao aconselhamento, à mobilidade, à 
reconversão profissional e à aquisição de 
competências;

Alteração 13
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) o emprego por conta própria, o 
empreendedorismo e a criação de 
empresas;

(iii) o emprego por conta própria, o 
empreendedorismo, o desenvolvimento 
permanente e a transmissão de empresas, 
em particular de microempresas e de 
pequenas empresas;

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea a) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

(vi) o envelhecimento ativo e saudável; (vi) o envelhecimento ativo e saudável, 
nomeadamente graças ao desporto;

Alteração 15
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Investimento na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida mediante:

(b) Investimento na educação, na 
formação profissional e nos estágios, nas 
competências, nas qualificações e na 
aprendizagem ao longo da vida mediante:

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) a redução do abandono escolar precoce 
e o estabelecimento de condições de 
igualdade no acesso ao ensino infantil, 
primário e secundário;

(i) a redução do abandono escolar precoce 
e o estabelecimento de condições de 
igualdade no acesso ao ensino infantil, 
primário e secundário e à formação 
profissional;
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Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a melhoria da qualidade, da eficiência e 
da abertura do ensino superior e
equivalente, com vista a aumentar os 
níveis de participação e de habilitações;

ii) a melhoria da qualidade, da eficiência e 
da abertura do ensino superior e de 
oportunidades de formação profissional, 
com vista a aumentar os níveis de 
participação e de habilitações;

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho;

(iii) a melhoria do acesso dos jovens à 
aprendizagem ao longo da vida e à 
mobilidade na aprendizagem, à 
atualização das aptidões, dos 
conhecimentos, das qualificações e das 
competências dos trabalhadores e o 
aumento da pertinência do ensino e da 
formação ministrados para o mercado de 
trabalho;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) o apoio à promoção das 
oportunidades e das atividades culturais, 
nomeadamente através da formação nos 
domínios cultural, artístico e criativo;

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea v)
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Texto da Comissão Alteração

(v) a promoção da economia social e das 
empresas sociais;

(v) a promoção da economia social e das 
empresas sociais e culturais;

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea c) – subalínea vi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(vi-A) a promoção da criatividade e da 
inovação através do apoio às 
microempresas, às pequenas e médias 
empresas em setores de ponta, 
nomeadamente às indústrias culturais e 
criativas, bem como a determinadas 
organizações não-governamentais e 
cooperativas;

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea vi-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(vi-B) a promoção da oferta cultural e de 
um mais amplo acesso às oportunidades 
culturais e criativas; 

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a criação de capacidades junto dos 
agentes que operam no domínio do 
emprego, da educação e das políticas 
sociais e o estabelecimento de pactos 
setoriais e territoriais de preparação de 
reformas a nível nacional, regional e local.

(ii) a criação de capacidades junto dos 
agentes, nomeadamente os parceiros 
previstos no artigo 5.º do Regulamento 
(UE) n.º […], que operam no domínio das 
políticas sociais e culturais para os jovens, 
do emprego, da educação e da 
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aprendizagem ao longo da vida e o 
estabelecimento de pactos setoriais e 
territoriais de preparação de reformas a 
nível nacional, regional e local;

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a melhoria do acesso, da utilização e da 
qualidade das tecnologias da informação e 
da comunicação, através do 
desenvolvimento da literacia digital, do 
investimento na ciberinclusão, nas 
cibercompetências e em competências 
empresariais conexas;

(b) a melhoria do acesso, da utilização e da 
qualidade das tecnologias da informação e 
da comunicação, através do 
desenvolvimento da literacia digital, do 
investimento na ciberinclusão, nas 
cibercompetências e em competências 
empresariais conexas, nomeadamente em 
aplicações que visem a promoção e 
melhor fruição do património cultural 
material e imaterial e do turismo cultural;

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) o reforço da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
inovação, através do desenvolvimento de 
estudos de pós-graduação, da formação de 
investigadores e da criação de redes e de 
parcerias entre instituições do ensino 
superior, centros de tecnologia e 
investigação e empresas;

(c) o reforço da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
inovação, através do desenvolvimento de 
estudos de pós-graduação e de 
competências empresariais, da formação 
de investigadores, do desenvolvimento de 
redes inovadoras no setor cultural e 
criativo, por exemplo, da criação de redes 
e de parcerias entre instituições do ensino 
superior, centros de tecnologia e 
investigação e empresas;

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3.º – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) o fomento da competitividade das 
pequenas e médias empresas, através da 
promoção da adaptabilidade das empresas 
e dos trabalhadores, bem como de um 
maior investimento no capital humano.

(d) a melhoria das condições para o 
desenvolvimento sustentável das 
microempresas e das pequenas e médias 
empresas, através da promoção da 
adaptabilidade das empresas, dos chefes de 
empresas e dos trabalhadores, bem como 
de um maior investimento no capital 
humano, nomeadamente a formação 
profissional dos jovens e regimes de 
estágio.

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os indicadores comuns definidos no 
anexo do presente regulamento e os 
indicadores específicos dos programas são 
utilizados em conformidade com o artigo 
24.º, n.º 3, e com o artigo 87.º, n.º 2, alínea 
b), subalínea ii), do Regulamento (UE) n.º 
[…]. Todos os indicadores são expressos 
em números absolutos.

1. Os indicadores comuns definidos no 
anexo do presente regulamento e os 
indicadores específicos dos programas são 
utilizados em conformidade com o artigo 
24.º, n.º 3, e com o artigo 87.º, n.º 2, alínea 
b), subalínea ii), do Regulamento (UE) n.º 
[…]. Todos os indicadores são expressos 
em números absolutos e devem ter em 
consideração fatores qualitativos.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A participação dos parceiros sociais e de 
outras partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, na 
execução dos programas operacionais, tal 
como referido no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º […], pode assumir a 
forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 113.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 

1. A participação dos parceiros sociais e de 
outras partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais e da 
economia social, na execução dos 
programas operacionais, tal como referido 
no artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º […], 
pode assumir a forma de subvenções 
globais, em conformidade com o artigo 
113.º, n.º 7, do Regulamento (UE) n.º […]. 
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programa operacional especifica a vertente 
do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

Nesse caso, o programa operacional 
especifica a vertente do programa que irá 
beneficiar da subvenção global, incluindo 
uma dotação financeira indicativa em favor 
de cada eixo prioritário em causa.

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de incentivar o acesso e uma 
participação adequada das organizações 
não-governamentais nas ações apoiadas 
pelo FSE, as autoridades de gestão de um 
programa operacional de uma região, em 
conformidade com o artigo 82.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento (UE) n.º […], ou 
dos Estados-Membros elegíveis para apoio 
do Fundo de Coesão, devem garantir a 
atribuição de um volume adequado dos 
recursos do FSE a atividades de 
capacitação destinadas a organizações não-
governamentais.

3. A fim de incentivar o acesso adequado e 
uma participação ativa das organizações 
não-governamentais nas ações apoiadas 
pelo FSE, designadamente nas áreas da 
inclusão social e sociocultural, igualdade 
de género e igualdade de oportunidades, as 
autoridades de gestão de um programa 
operacional de uma região, em 
conformidade com o artigo 82.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento (UE) n.º […], ou 
dos Estados-Membros elegíveis para apoio 
do Fundo de Coesão, devem garantir a 
atribuição de um volume adequado dos 
recursos do FSE a atividades de 
capacitação destinadas a organizações não-
governamentais.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 7 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade entre homens e 
mulheres, através da integração desta 
perspetiva, tal como referido no artigo 7.º 
do Regulamento (UE) n.º […] e de ações 
orientadas específicas, em conformidade 
com o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), subalínea 
iv), em especial com o objetivo de 
aumentar a participação sustentável e a 
progressão das mulheres no emprego, 

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade entre homens e 
mulheres, através da integração desta 
perspetiva, tal como referido no artigo 7.º 
do Regulamento (UE) n.º […] e de ações 
orientadas específicas, em conformidade 
com o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), subalínea 
iv), em especial com o objetivo de 
aumentar a participação sustentável e a 
progressão das mulheres no emprego e o 
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reduzir a segregação no mercado de 
trabalho, combater os estereótipos de 
género no ensino e na formação e 
promover a conciliação da vida 
profissional e familiar para homens e 
mulheres.

empreendedorismo, reduzir a segregação 
no mercado de trabalho, combater os 
estereótipos de género no ensino e na 
formação e promover a conciliação da vida 
profissional e familiar para homens e 
mulheres.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 8 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade de oportunidades 
para todos, incluindo a acessibilidade para 
as pessoas com deficiência, através da 
integração do princípio da não 
discriminação, tal como referido no artigo 
7.º do Regulamento (CE) n.º […], bem 
como de ações específicas no âmbito das 
prioridades de investimento, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, alínea 
c), subalínea iii). Estas ações concentram-
se nas pessoas em risco de discriminação e 
nas pessoas com deficiência, com vista a 
aumentar a sua participação no mercado de 
trabalho, promover a sua inclusão social, 
reduzir as desigualdades no plano das 
habilitações e da saúde e facilitar a 
transição entre cuidados hospitalares e 
cuidados de proximidade.

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade de oportunidades 
para todos, incluindo a acessibilidade para 
as pessoas com deficiência, através da 
integração do princípio da não 
discriminação, tal como referido no artigo 
7.º do Regulamento (CE) n.º […], bem 
como de ações específicas no âmbito das 
prioridades de investimento, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, alínea 
c), subalínea iii). Estas ações concentram-
se nas pessoas em risco de discriminação e 
nas pessoas com deficiência, com vista a 
aumentar a sua participação no mercado de 
trabalho, promover a sua inclusão social, 
reduzir as desigualdades no plano da
educação, do acesso à cultura, das 
habilitações e da saúde e facilitar a 
transição entre cuidados hospitalares e 
cuidados de proximidade.

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito à inovação social, os 
Estados-Membros identificam os temas 
correspondentes às suas necessidades 
específicas nos respetivos programas 
operacionais.

2. No que diz respeito à inovação social, os 
Estados-Membros identificam os temas 
correspondentes às suas necessidades 
específicas nos respetivos programas 
operacionais, incluindo também questões 
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ligadas à juventude e à cultura.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão facilita a criação de 
capacidades com vista à inovação social, 
em particular através do apoio à 
aprendizagem mútua, à criação de redes e à 
divulgação de boas práticas e 
metodologias.

3. A Comissão facilita a criação de 
capacidades com vista à inovação social e 
cultural, em particular através do apoio à 
aprendizagem mútua, à criação de redes e à 
divulgação de boas práticas e 
metodologias.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros apoiam a 
cooperação transnacional, com o objetivo 
de promover a aprendizagem mútua, 
reforçando, assim, a eficácia das políticas 
apoiadas pelo FSE. A cooperação 
transnacional abrange parceiros de, pelo 
menos, dois Estados-Membros.

1. Os Estados-Membros apoiam a 
cooperação transnacional, com o objetivo 
de promover o diálogo intercultural e a 
aprendizagem mútua, reforçando, assim, a 
eficácia das políticas apoiadas pelo FSE. A 
cooperação transnacional abrange parceiros 
de, pelo menos, dois Estados-Membros.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FSE pode apoiar estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais, referidas no artigo 
28.º do Regulamento (UE) n.º […], pactos 
territoriais e iniciativas locais em prol do 
emprego, da educação e da inclusão social, 
bem como investimentos territoriais 

1. O FSE pode apoiar estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais, referidas no artigo 
28.º do Regulamento (UE) n.º […], pactos 
territoriais e iniciativas locais em prol do 
emprego, da educação, da inclusão, da 
participação dos cidadãos, da juventude e 
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integrados, em conformidade com o artigo 
99.º do Regulamento (UE) n.º […].

do desporto, bem como investimentos 
territoriais integrados, em conformidade 
com o artigo 99.º do Regulamento (UE) 
n.º […].

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em complemento das intervenções do 
FEDER, tal como referido no artigo 7.º do 
Regulamento (UE) n.º [FEDER], o FSE 
pode apoiar estratégias de desenvolvimento 
urbano sustentável que contemplem ações 
integradas destinadas a dar resposta aos 
desafios económicos, ambientais e sociais 
que afetam zonas urbanas de cidades 
mencionadas no contrato de parceria.

2. Em complemento das intervenções do 
FEDER, tal como referido no artigo 7.º do 
Regulamento (UE) n.º [FEDER], o FSE 
pode apoiar estratégias de desenvolvimento 
urbano sustentável que contemplem ações 
integradas destinadas a dar resposta aos 
desafios económicos, ambientais, sociais e 
culturais que afetam zonas urbanas de 
cidades mencionadas no contrato de 
parceria.
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