
 
Dimensão social da UE: reforçar o Fundo Social
Europeu
 

O novo Fundo Social Europeu Mais concentra-se na luta contra a pobreza infantil e o
desemprego jovem na Europa. Descubra mais no nosso vídeo.
 
Em junho de 2021, o Parlamento Europeu deu luz verde a regras atualizadas para combater o
desemprego e a pobreza na União Europeia (UE) na sequência da crise da pandemia de
Covid-19. O Fundo Social Europeu renovado e simplificado, conhecido como Fundo Social
Europeu Mais (FSE+), centrar-se-á nas crianças e nos jovens. 
 
 
 
Com um orçamento de 88 mil milhões de euros para 2021-2027, o fundo ajudará os países da
UE a proporcionar acesso a educação gratuita, alimentação decente e habitação para as
crianças. Apoiará igualmente investimentos em estágios e formação profissional para jovens
desempregados.
 
 
 
São muitas as pessoas que se preocupam com as questões sociais e de emprego.
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•
•
•

O ESF+ vai promover a inclusão social daqueles que sofrem perdas de emprego e a redução
de rendimentos e vai fornecer alimentos e assistência básica às pessoas mais necessitadas.
 

Maior flexibilidade, simplicidade e eficiência 
 
O novo FSE+ reúne vários fundos e programas já existentes, que unem os seus recursos:
 

O Fundo Social Europeu (FSE) e a Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ); 
O Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas (FEAD); 
O Programa da UE para o Emprego e a Inovação Social (EaSI).
 

Isto permite um apoio mais integrado e direcionado aos desafios sociais e do mercado de
trabalho. A título de exemplo, as pessoas afetadas pela pobreza vão beneficiar de uma melhor
combinação de assistência material e de apoio social abrangente.
 
Estas regras mais flexíveis e simples deverão facilitar o acesso das pessoas e das
organizações ao financiamento.
 
As prioridades 
O FSE+ investirá em três áreas principais: educação, formação e aprendizagem ao longo da
vida; a eficácia dos mercados de trabalho e a igualdade de acesso ao emprego de qualidade;
inclusão social e combate à pobreza.
 
O FSE+ apoia igualmente as iniciativas que permitam às pessoas encontrar um posto de
trabalho ou emprego melhor noutra região ou noutro país da UE. Tal inclui a possibilidade de
desenvolver novas aptidões para os novos tipos de emprego como requeridos pelas transições
verde e digital.
 

O que é o Fundo Social Europeu?
• O instrumento financeiro mais antigo da Europa para investir nas pessoas, melhorar as
oportunidades de emprego para os trabalhadores e elevar o seu padrão de vida;

• A UE distribui os fundos aos Estados-Membros e regiões para financiar programas
operacionais e projetos relacionados com o emprego, desde a recuperação de emprego até
às lacunas educacionais, à pobreza e à exclusão social herdadas da crise económica;

• Os beneficiários: são geralmente indivíduos, como trabalhadores, jovens, pessoas à procura
de emprego, outras economicamente desfavorecidas, mas também empresas e
organizações.
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Leia mais sobre políticas sociais
Desemprego jovem: as medidas da UE
Voltar ao trabalho após doença prolongada ou lesão (vídeo)
Corpo Europeu de Solidariedade: oportunidades para os jovens
O futuro do Erasmus+: mais oportunidades
Comunicado de imprensa da EMPL: Acordo alcançado sobre o Fundo Social Europeu+ para
2021-2027 (29-01-2021, EN)

Para saber mais
Procedimento legislativo: “Fundo Social Europeu Mais (FSE+) 2021-2027” (EN)
Briefing do EPRS: “Fundo Social Europeu Mais (FSE+) 2021-2027” (27-08-2018, EN)
Ficha informativa da Comissão Europeia: “Perguntas e Respostas sobre o novo Fundo Social
Europeu e o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização para o período 2021-2027” (30-
05-2018)
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