
 
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização:
ampliar a ajuda aos trabalhadores despedidos
 

O PE atualizou o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização para torná-lo mais
acessível e mais bem preparado para enfrentar crises globais futuras.
 
O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) é uma das ações da União Europeia
(UE) para combater o desemprego. A globalização pode causar mudanças estruturais
significativas no comércio mundial, o que pode implicar que os trabalhadores enfrentam um
possível despedimento.
 
 

Artigo
05-05-2021 - 14:36
20181211STO21522

O fundo cofinancia projetos para ajudar os trabalhadores a encontrar emprego após a perda dos seus postos de trabalho
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/protecao-social/20190612STO54312
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/protecao-social/20190612STO54312


Para apoiar as pessoas que perdem o emprego devido à globalização ou às consequências
económicas de fortes crises, como a pandemia da COVID-19, a UE criou o Fundo Europeu de
Ajustamento à Globalização (FEG) em 2006. É um fundo de solidariedade de emergência e
como instrumento financeiro especial, é mobilizado numa “base ad hoc” (para um fim
específico). O FEG cofinancia projetos para ajudar os trabalhadores a encontrar novos postos
de trabalho ou a criar o seu próprio negócio.
 
 
 
 
Descubra o que a UE faz para gerir a globalização.
 
 
 
 
Tornar o FEG mais acessível e reativo
 
 

Contexto 
No dia 16 de janeiro de 2019, os eurodeputados votaram a favor da reforma legislativa do
fundo direcionado para o período pós-2020. O objetivo consistia em ampliar o campo de ação
para oferecer assistência em caso de grandes eventos de reestruturação ligados à
digitalização, automação e transição para uma economia de baixas emissões de carbono.
 
Após negociarem com êxito as alterações ao FEG com o Conselho, em dezembro de 2020, os
eurodeputados aprovaram o regulamento durante a sessão plenária de 2021.
 

Os eurodeputados asseguraram as seguintes alterações ao FEG:
• uma redução do limiar mínimo para solicitar ajuda a partir de 200 empregos perdidos (em vez
dos 500 atuais)

• a possibilidade de os cidadãos se candidatarem a um investimento único de 22 000 euros
para iniciar um negócio ou para financiar aquisições de empresas onde trabalhava gados
(com os 2 mil euros adicionais garantidos pelo PE);

• medidas especiais, como auxílio-creche, para que os beneficiários tenham disponibilidade
para participar em formações profissionais ou para procurar emprego.
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=pt
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/globalizacao/20170505STO73507/o-futuro-da-ue-como-influenciar-e-aproveitar-os-beneficios-da-globalizacao
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190109IPR23022/pe-aprova-fundo-europeu-para-a-transicao


"  O fundo será crucial para ajudar os trabalhadores
despedidos nestes tempos difíceis. Agora está mais
bem  equipado  para  nos  ajudar  a  enfrentar  os
desafios que temos pela frente e cobrirá qualquer
tipo de despedimento após uma reestruturação. "
Vilija Blinkevičiūtė
Eurodeputada lituana do grupo político S&D

Para saber mais
Comunicado de imprensa: Parlamento adota Fundo Europeu para a Globalização mais reativo
e acessível (27-04-2021)
Ficha informativa do EPRS do PE: FEG (abril de 2021, EN)
Página da CE sobre o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização
Procedimento legislativo: Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) 2021-2027
(EN)
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