
 
As políticas da UE para reduzir o desemprego
 

Após a queda regular do desemprego na UE desde 2013, a pandemia fez disparar as
taxas. Conheça as medidas da UE para o reduzir e combater a pobreza.
 
Embora as condições no mercado de trabalho e os direitos dos trabalhadores tenham
melhorado significativamente nos últimos anos, a luta contra o desemprego e as
consequências da crise da COVID-19 continuam a ser desafios importantes para a União
Europeia (UE), que pretende traçar um caminho rumo a empregos de qualidade e a uma
Europa socialmente inclusiva.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/a-resposta-da-ue-ao-coronavirus/20200604STO80507/ameacas-a-saude-reforcar-preparacao-e-gestao-de-crise-da-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/protecao-social/20170616STO77648


Saiba mais sobre a forma como a UE protege os empregos e os trabalhadores afetados pela
pandemia do coronavírus. 
 
Foram efetuados, nesse sentido, esforços em vários domínios: a ajuda à entrada dos jovens no
mercado de trabalho, o combate ao desemprego de longa duração, a melhoria das
competências e a facilitação da mobilidade dos trabalhadores na União Europeia.
 
 
 
Taxa de desemprego na UE
 
 
 
Em abril de 2021, a taxa de desemprego na zona Euro era de 8%, isto é, inferior aos 8,1% de
março de 2021 mas acima dos 7,3% de abril de 2020.
 
Competências da UE e dos Estados-Membros
 
 
 
A responsabilidade pelas políticas sociais e de emprego cabe principalmente aos Estados-
Membros. No entanto, a UE complementa e coordena as ações e promove a partilha das
melhores práticas.
 
 
 
De acordo com a chamada cláusula social horizontal do artigo 9.º do TFUE (Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia) a União deve, ao definir e aplicar todas as suas políticas e
atividades, ter como objetivo de um elevado nível de emprego.
 
Estratégia europeia para o emprego
 
 
 
Os países da UE estabeleceram em 1997 um conjunto de objetivos e metas comuns para
criarem mais e melhores emprego e combater o desemprego - a Estratégia Europeia de
Emprego (EEE).
 
 
 
A Comissão acompanha e aplica a estratégia através do Semestre Europeu, um ciclo anual de
coordenação de políticas económicas e de emprego a nível da UE.
 
 
 
No contexto do Semestre Europeu e com base nas Orientações para o Emprego - prioridades
e objetivos comuns para as políticas nacionais de emprego - é avaliada a situação social e de
emprego na Europa. A fim de ajudar os Estados-Membros a avançar, a Comissão emite
recomendações específicas por país, com base nos progressos realizados na consecução de
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/a-resposta-da-ue-ao-coronavirus/20200416STO77205/covid-19-a-ue-facilitara-ate-100-mil-milhoes-de-euros-para-preservar-empregos
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/a-resposta-da-ue-ao-coronavirus/20200416STO77205/covid-19-a-ue-facilitara-ate-100-mil-milhoes-de-euros-para-preservar-empregos
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2012.326.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2012%3A326%3ATOC
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=101
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=101
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20160613STO31998/european-semester-coordinating-economic-policies-between-eu-countries
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018D1215


cada objetivo.
 
Como é financiado?
 
 
 
O Fundo Social Europeu (FSE) é o principal instrumento da Europa para garantir
oportunidades de emprego mais justas para todos os cidadãos da UE.
 
 
 
O Parlamento Europeu propôs aumentar o financiamento ao abrigo do orçamento de longo
prazo da UE para 2021-2027. A nova versão do Fundo, conhecida como Fundo Social
Europeu + (FSE+), com um orçamento de 88 mil milhões de euros, centra-se na educação, na
formação e na aprendizagem ao longo da vida, bem como na igualdade de acesso a um
emprego de qualidade, na inclusão social e no combate à pobreza.
 
 
 
O Programa da União Europeia para o Emprego e a Inovação Social (PEIS) visa ajudar a
modernizar as políticas sociais e de emprego, melhorar o acesso ao financiamento por parte
das iniciativas sociais ou das pessoas vulneráveis que pretendam criar uma microempresa e
promover a mobilidade laboral através da rede EURES. A Rede Europeia de Emprego facilita a
mobilidade, fornecendo informações aos empregadores e candidatos a emprego, e também
inclui uma base de dados de ofertas e pedidos de emprego em toda a Europa.
 
 
 
O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) apoia os trabalhadores que
perdem o emprego devido à globalização (uma vez que as empresas podem encerrar ou
transferir a sua produção para países terceiros), ou à crise económica e financeira, na procura
de novos empregos ou na criação das suas próprias empresas.
 
 
 
O Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas (FEAPC) apoia as iniciativas
dos Estados-Membros para fornecer alimentos, assistência material e atividades de inclusão
social às pessoas mais carenciadas, a fim de as ajudar a sair da pobreza.
 
 
 
A versão atualizada do FSE+ combina uma série de fundos e programas já existentes, como o
FSE, o PEIS, o FEG, o FEAPC e a Iniciativa para o Emprego dos Jovens, passando a reunir os
seus recursos e a prestar um apoio mais integrado e orientado aos cidadãos.
 
Luta contra o desemprego jovem
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http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=pt
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/quadro-financeiro-plurianual/20201001STO88311/estado-de-direito-novo-mecanismo-visa-proteger-o-orcamento-e-os-valores-da-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/quadro-financeiro-plurianual/20201001STO88311/estado-de-direito-novo-mecanismo-visa-proteger-o-orcamento-e-os-valores-da-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/protecao-social/20181129STO20519
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/protecao-social/20181129STO20519
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20160223IPR15436/Matching-job-seekers-and-vacancies-across-Europe
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=pt


Entre as medidas da UE para combater o desemprego jovem figura a Garantia para a
Juventude, um compromisso assumido pelos Estados-Membros no sentido de assegurar que
todos os jovens com menos de 30 anos recebam uma oferta de emprego, formação contínua,
aprendizagem ou estágio de qualidade no prazo de quatro meses após ficarem
desempregados ou abandonarem o ensino formal. A implementação da Garantia para a
Juventude é apoiada pelo investimento da UE, através da Iniciativa para o Emprego dos
Jovens.
 
 
 
O Corpo Europeu de Solidariedade permite que os jovens se voluntariem e trabalhem em
projetos de solidariedade em toda a Europa. A plataforma o teu primeiro emprego EURES
ajuda os jovens entre os 18 e os 35 anos, interessados em adquirir experiência profissional no
estrangeiro ou a encontrar um estágio profissional.
 
 
 
Competências certas, emprego certo
 
 
 
Ao promover e melhorar a aquisição de competências, ao tornar as qualificações mais
comparáveis e ao fornecer informações sobre a procura de empregos, a UE ajuda os cidadãos
a encontrarem empregos de qualidade e a fazer escolhas de carreira.
 
 
 
A Nova Agenda de Competências para a Europa, lançada em 2016, consiste em 10 ações-
chave para tornar a formação e o apoio adequados aos cidadãos e rever uma série de
instrumentos existentes (como o Europass, formato CV europeu).
 

Combate ao desemprego de longa duração

Reintegração no mercado de trabalho
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/protecao-social/20171201STO89305
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pt
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/protecao-social/20180703STO07134
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/your-first-eures-job-js
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=pt
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market


O desemprego de longa duração (pessoas desempregadas há mais de 12 meses), uma das
causas da pobreza persistente, permanece muito elevado em alguns Estados-Membros e
representa ainda quase 50% do desemprego total.
 
 
 
Para melhor integrar os desempregados de longa duração no mercado de trabalho, os
Estados-Membros adotaram recomendações com um prazo de 18 meses: incentivam o registo
dos desempregados de longa duração nos serviços de emprego, uma avaliação individual
aprofundada para identificar as suas necessidades, um plano personalizado para os trazer de
volta ao trabalho (um acordo de integração no emprego).
 
 
 
A ausência prolongada do trabalho conduz frequentemente à saída permanente dos
trabalhadores do mercado de trabalho. Para reter e reintegrar os trabalhadores que sofrem
de lesões ou problemas de saúde crónicos no local de trabalho, o Parlamento Europeu
formulou, em 2018, um conjunto de medidas para os Estados-Membros implementarem - tornar
os locais de trabalho mais adaptáveis, garantir condições de trabalho flexíveis e prestar apoio
aos trabalhadores (incluindo acompanhamento, acesso a um psicólogo ou terapeuta).
 

Promover a mobilidade dos trabalhadores
 
 
 
O reforço da mobilidade dos trabalhadores pode ajudar a combater o desemprego. A UE
dispõe de um conjunto de regras comuns para proteger os direitos sociais dos cidadãos em
matéria de desemprego, doença, maternidade/paternidade, prestações familiares, etc., quando
se deslocam na Europa. As regras relativas ao destacamento de trabalhadores estabelecem o
princípio da igualdade de remuneração.
 
 

Por uma UE com uma melhor situação em matéria de emprego
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/making-the-eu-a-better-place-to-work

Artigo

PT Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

5 I 6

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Unemployment_rate_EU-28_2007-2017,_%25.PNG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0674&from=EN#page=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016H0220%2801%29&qid=1456753373365
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social/20180830STO11344/getting-back-to-work-after-a-long-sickness-or-injury-video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/making-the-eu-a-better-place-to-work
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=pt
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/protecao-social/20171012STO85930


•
•
•
•

Saiba mais sobre o que a UE faz para enfrentar o impacto da globalização no emprego.
 
Descubra mais sobre as políticas sociais da UE
 

Como a UE melhora os direitos dos trabalhadores e as condições de trabalho 
Desemprego jovem: as medidas da UE 
Melhorar a saúde pública: as medidas adotadas pela UE 
Como o Parlamento Europeu luta pela igualdade de género na UE
 

Para saber mais
Briefing: a luta contra o desemprego (junho de 2019, EN)
Ficha temática: política de emprego na UE
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/protecao-social/20190712STO56968/impacto-da-globalizacao-no-emprego-e-na-ue
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630274/EPRS_BRI(2018)630274_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/54/employment-policy

