
 

COVID-19: a UE facilitará até 100 mil milhões de
euros para preservar postos de trabalho
 

A UE proporciona apoio financeiro adicional aos Estados-Membros para proteger os
postos de trabalho e os trabalhadores afetados pela pandemia de coronavirus.
 
Muitas empresas enfrentam dificuldades económicas como consequência da crise da COVID-
19 e viram-se obrigadas a suspender temporariamente ou reduzir substancialmente as suas
atividades e a carga horária dos seus trabalhadores.
 
Com o objetivo de apoiar patrões e proteger os trabalhadores, incluindo os que trabalham por
conta própria, da perda do seu emprego ou dos rendimentos, a Comissão Europeia propõe o
SURE - um novo instrumento temporário para atenuar os riscos de desemprego numa situação
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020R0672


de emergência, e assim completar os esforços nacionais de proteção do emprego. Este
instrumento foi ativado a 22 de setembro de 2020.
 
 
A iniciativa integra um conjunto de medidas da UE para ajudar os Estados-Membros a enfrentar
a pandemia de coronavírus.
 
Saiba o que a UE está a fazer para ajudar à recuperação da economia europeia face à
crise da COVID-19.
 
Proteger empregos durante a crise
 
Durante a crise, a UE pode prestar assistência financeira ao abrigo do programa SURE sob a
forma de empréstimos concedidos em condições favoráveis aos países da UE que solicitem
ajuda.
 
Estes empréstimos ajudarão os países a enfrentar os aumentos repentinos do gasto público
destinado a preservar o emprego. Em concreto, os empréstimos ajudam a financiar os custos
diretamente relacionados com os regimes nacionais de tempo de trabalho reduzido, os
subsídios de desemprego assim como medidas similares de proteção de emprego.
 
O instrumento permite a mobilização de até 100 mil milhões de euros para os 27 Estados-
Membros. As primeiras parcelas deste apoio foram atribuídas aos Estados-Membros a 27 de
outubro de 2020.
 
Consulte as últimas notícias sobre o plano de recuperação da UE.
 
Regimes de redução do tempo de trabalho
• Permitem que empresas com dificuldades económicas acrescidas pelo COVID-19 possam
reduzir a carga horária dos seus empregados. Os trabalhadores afetados por esta redução
receberão uma compensação estatal pela perda de rendimentos.

• Essa compensação permite que as famílias mantenham os seus rendimentos e continuem a
pagar as suas contas, enquanto as empresas protegem a sua capacidade de produção, os
seus postos de trabalho e asseguram a establidade do mercado.

• Estas medidas temporais visam evitar consequências económicas mais graves, a longo
prazo, e ajudar as empresas a recuperar rapidamente após a crise.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/a-resposta-da-ue-ao-coronavirus/20200625STO82007/covid-19-dez-medidas-da-ue-para-a-recuperacao-economica
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/a-resposta-da-ue-ao-coronavirus/20200625STO82007/covid-19-dez-medidas-da-ue-para-a-recuperacao-economica
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_pt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_pt
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20200513STO79012/covid-19-o-plano-da-ue-para-a-recuperacao-economica


Para saber mais
Parlamento Europeu quer obrigações de recuperação e Fundo de Solidariedade da UE para o
Coronavírus
Informação da Comissão Europeia sobre o SURE (EN)
Informação da Comissão Europeia sobre o apoio aos países para a proteção de empregos
  (EN)
Compromissos do comissário europeu Nicolas Schmit en matéria de emprego e direitos
sociais

  (EN)
Estudo do Parlamento Europeu sobre o apoio da UE-27 aos planos nacionais de emprego de
curta duração

  (EN)
Estudo do Parlamento Europeu sobre o apoio temporário para mitigar os riscos de
desemprego em situações de emergência

  (EN)
Progresso legislativo do SURE
  (EN)
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