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No Conselho Europeu informal, realizado em janeiro de 2012, a Comissão lançou uma 
iniciativa para ajudar os oito Estados-Membros que registam as taxas de desemprego dos 
jovens mais elevadas. Em fevereiro de 2012, foram criadas equipas de ação compostas 
por funcionários da Comissão e funcionários nacionais da Grécia, Irlanda, Itália, Letónia, 
Lituânia, Portugal, Eslováquia e Espanha. Estas equipas tinham por missão reafetar 
certos fundos da UE e acelerar o financiamento da UE para apoiar a criação de novas 
oportunidades de trabalho para os jovens e facilitar o acesso das PME a financiamento. 

Em maio de 2012, o Conselho Europeu recebeu uma síntese dos resultados preliminares 
do trabalho realizado pelas equipas de ação. A presente nota fornece informações 
atualizadas sobre a situação em março de 2013 e indica a forma como a União Europeia 
pode continuar a lutar contra o desemprego dos jovens nos próximos meses e nos 
próximos anos. 

 

I. O desemprego dos jovens na União Europeia 

Em 2012, a taxa de desemprego entre os jovens na UE passou de 22,6 % em março para 
23,4 % no final do ano (ver Quadro 1). Os jovens que participam ativamente no mercado 
de trabalho têm duas vezes mais probabilidades de ficar desempregados do que a 
população adulta ativa. A proporção de jovens que não trabalham, não estudam nem 
seguem qualquer formação (os chamados «NEET») também está a aumentar: no segundo 
trimestre de 2012, os NEET representavam 12,6 % dos jovens, ou seja, mais 2,3 pontos 
percentuais do que há quatro anos. 

A situação nos oito Estados-Membros nos quais foram criadas equipas de ação 
(sombreado no Quadro 1) é bastante matizada. Na Irlanda e na Lituânia, a taxa de 
desemprego dos jovens diminuiu 0,8 e 4,3 pontos percentuais, respetivamente, durante o 
ano. No entanto, a situação nos outros seis Estados-Membros continuou a deteriorar-se, 
nomeadamente em Espanha e na Grécia, onde, no final do ano, o desemprego dos jovens 
tinha aumentado para mais de 55 % e 59 %, respetivamente.  

A necessidade de tomar medidas urgentes nestes e nos outros Estados-Membros faz-se 
sentir hoje mais do que nunca. 
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Quadro 1. Taxas de desemprego dos jovens na UE * 

 Taxa de desemprego dos jovens 
(%) 

Número de jovens desempregados 
(em milhares) 

 

 

março de 2012 

 

dezembro de 2012 
março de 2012 dezembro de 2012 

UE 27 22,6 23,4 5 521 5 702 

BE 18,7 20,0 77 85 

BG 29,3 27,5 75 69 

CZ 19,3 21,0 73 78 

DK 15,4 14,7 70 65 

DE 8,1 8,0 370 362 

EE 22,4 19,5 16 13 

IE 31,0 30,2 70 68 

EL 52,2 59,4 161 186 

ES 51,2 55,6 931 957 

FR 23,4 27,0 672 794 

IT 35,1 36,6 587 610 

CY 25,2 28,5 10 12 

LV 29,2 31,7 29 32 

LT 27,9 23,6 33 31 

LU 18,6 18,8 3 3 

HU 27,1 27,9 78 87 

MT 13,4 15,7 4 5 

NL 9,3 10,0 131 144 

AT 8,9 8,5 52 51 

PL 25,9 28,4 414 436 

PT 36,0 38,3 153 174 

RO 23,7 23,0 196 194 

SI 16,8 26,9 14 22 

SK 32,6 35,9 71 85 

FI 19,1 18,9 63 63 

SE 22,9 23,9 150 154 

UK 21,7 20,5 991 938 

* Ajustado sazonalmente, com base no Inquérito sobre as forças de trabalho e dados do recenseamento  
* * Com base nos dados de novembro para EE e HU; com base nos dados de outubro para EL, LV, RO e UK. 
Fonte: Comissão Europeia 

 

II. Resultados das equipas de ação para a promoção do emprego dos jovens  

Os investimentos seletivos a título dos fundos estruturais da UE podem ter um grande 
impacto a nível do crescimento e do emprego. O objetivo das equipas de ação consistia 
em maximizar o impacto dos fundos estruturais da UE dirigindo os fundos ainda por 
afetar para o período de 2007-2013 para projetos que apoiem diretamente os jovens e as 
PME. 
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No início do exercício de 2012, estimou-se que cerca de 82 mil milhões de EUR de 
fundos estruturais estavam ainda por afetar para o período orçamental 2007-2013 em 
toda a UE. Este valor incluía cerca de 30 mil milhões de EUR para os oito Estados-
Membros nos quais foram criadas equipas de ação. O trabalho destas equipas contribuiu 
para uma importante mobilização destes fundos, como ilustrado no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Síntese dos resultados das equipas de ação * 
 
 Fundos afetados 

incluindo graças 
ao trabalho das 
equipas de ação 
 (em milhões de 

EUR) 

Número de 
jovens potenciais 

beneficiários 
(estimativas) 

Número de PME 
potenciais 

beneficiárias 
(estimativas) 

Total dos  
oito 

Estados- 
Membros  

~ 16 000  780 000 Cerca de 55 000 

EL 1 150 350 000 12 400 

ES 1 260 150 000  7 700 

IE 63 5 200  50 

IT 12 100** 128 300 28 0001 

LT 31 18 000 400 

LV 91 25 000 1 400 

PT 643 90 000 4 500 

SK 295 13 000 410 

* Os números incluídos no quadro são indicativos e provisórios: encontram-se ainda pendentes várias decisões das 
autoridades nacionais e as estimativas do impacto das diferentes medidas podem vir a ser revistas.  
Fonte: Comissão Europeia  
** Os números relativos a Itália dizem respeito à globalidade do Plano de ação de coesão, descrito no anexo do 
presente relatório. Os benefícios deste vasto Plano de ação não se limitam aos jovens nem às PME. 

Até ao início de 2013, tinham sido afetados ou reafetados cerca de 16 mil milhões de 
EUR de fundos da UE. Este montante permitirá apoiar cerca de 780 000 jovens e 55 000 
PME e financiar outras medidas em favor do crescimento. Tal corresponde ao dobro das 
estimativas iniciais comunicadas ao Conselho Europeu em maio do ano passado (de 7,3 
mil milhões de EUR para 16 mil milhões de EUR), o que se ficou a dever, em grande 
parte, aos esforços de reprogramação ambiciosos empreendidos recentemente pela Itália, 
Grécia e Portugal. Representa igualmente um aumento global significativo do número de 
jovens beneficiários potenciais, que, em maio do ano passado, estavam estimados em 
cerca de 460 000. 

                                                 
1 O número de PME para a terceira fase de reprogramação ainda não foi quantificado. 



 

Embora seja necessário algum tempo até que os efeitos do trabalho das equipas de ação 
se façam sentir totalmente, os primeiros sinais são encorajadores. Os exemplos em cada 
Estado-Membro ilustram claramente as potencialidades deste tipo de apoio financeiro da 
UE: 

• Na Grécia, em janeiro de 2013, foi anunciado um plano de ação nacional para a 
juventude, com um orçamento de 517 milhões de EUR. Este plano visa promover 
atividades relacionadas com a juventude e destina-se a quase 350 000 jovens. No 
último exercício de programação foi previsto um apoio suplementar de 1,2 mil 
milhões de EUR para dar resposta às necessidades de liquidez das PME.  

• Em Espanha, em 2012, mais de 286 milhões de EUR de fundos da UE foram 
reafetados a ações relacionadas com os jovens. Uma dotação de 135 milhões de EUR 
foi atribuída a serviços públicos de emprego com vista a ajudar os jovens a encontrar 
trabalho. Está prevista uma dotação de mais de 372 milhões de EUR para a criação de 
cinco fundos rotativos, que facilitem o acesso a financiamento de PME inovadoras, 
incluindo fundos de maneio; e mais de 446 milhões de EUR irão apoiar um novo 
regime de ajudas através de empréstimos a setores industriais estratégicos. 

 

• Em Portugal, uma iniciativa nacional denominada «Impulso Jovem» que propõe uma 
reprogramação completa foi já acordada com a Comissão. Inclui a reafetação de 
143 milhões de EUR ao financiamento de ações que visam criar oportunidades de 
emprego para 90 000 jovens, tais como a iniciativa «Passaporte Emprego», que visa a 
realização de estágios nos principais setores económicos. Um montante adicional de 
500 milhões de EUR foi reorientado para apoiar prioridades como os estágios para 
jovens, infraestruturas escolares e iniciativas relacionadas com a competitividade. 

• Em Itália, em dezembro de 2011, foi lançado um importante exercício de definição 
de prioridades, que está já na sua terceira fase, com o apoio da equipa da ação. Inclui 
o financiamento de um plano de empregabilidade, na Sicília, do qual deverão 
beneficiar cerca de 50 000 jovens, a criação de novas atividades no ensino superior 
para 65 300 estudantes do sul do país e de 13 000 novas oportunidades de mobilidade 
(Programas Erasmus/Leonardo); um regime de «crédito fiscal» para incentivar o 
emprego das pessoas desfavorecidas, incluindo os jovens, e 620 milhões de EUR para 
atividades destinadas a apoiar jovens empresários, investigadores, a realização de 
estágios ou os NEET. 

• Na Lituânia, foi redefinido um projeto que oferece programas de formação 
profissional a cerca de 6 000 jovens. Foi aprovada uma nova medida (no valor de 3 
milhões de EUR) que visa aumentar o caráter aliciante dos regimes de empréstimos 
para as «start-ups» e o trabalho por conta própria, e foi alargado um projeto que visa 
dotar os jovens das competências necessárias para encontrar o primeiro emprego, 
tendo sido dotado de um orçamento adicional de 6 milhões de EUR, permitindo 
assim apoiar cerca de 6 000 jovens. No total, cerca de 12 000 jovens empresários 
receberão assessoramento ou formação e cerca de 25 000 receberão mais informações 
sobre as oportunidades de financiamento para as empresas.  

Na Eslováquia, 70 milhões de EUR serão gastos em projetos que visam a criação de 
13 000 postos de trabalho nas regiões com as taxas de desemprego mais elevadas. 
225 milhões de EUR foram também reafetados a apoio a PME, privilegiando a 
contratação de trabalhadores jovens.  



 

• Na Irlanda, 25 milhões de EUR foram consagrados ao Programa Youthreach que 
proporciona educação, formação e experiência laboral aos jovens que tenham 
abandonado precocemente a escola, sem quaisquer qualificações ou formação 
profissional. O programa assegurará a conservação até ao final de 2013 de 3 700 
vagas de formação para jovens. Além disso, foi criado um Fundo de Educação e 
Formação para o Mercado de Trabalho destinado a facilitar a formação de 6 500 
desempregados de longa duração através da iniciativa «Momentum».  

• Na Letónia, foram consagrados mais de 62 milhões de EUR à modernização dos 
equipamentos e instalações das escolas de ensino profissional e 11 milhões de EUR 
ao apoio a jovens sem qualificações profissionais que desejem obter novas 
qualificações orientadas para o mercado de trabalho. Globalmente, a proporção de 
jovens desempregados que recebem apoio da UE aumentará de 24 % para 40 % e a 
parte dos que seguem uma formação profissional deverá aumentar para o dobro. 

 

 

III. Aproveitando o impulso da ajuda da UE ao emprego dos jovens em 2013 e 
nos anos seguintes 

 
 
Os resultados preliminares indicam que o trabalho das equipas de ação deu um 
contributo importante para a luta contra o desemprego dos jovens. Contudo, tal como os 
dados mais recentes demonstram claramente, o número de jovens desempregados 
continua a aumentar e, por conseguinte, o desemprego jovem continua a ser uma das 
preocupações mais prementes da União Europeia. 
 
Para inverter esta tendência, serão necessários esforços continuados tanto a nível 
nacional como a nível europeu. Através do apoio dos fundos estruturais da UE, o 
trabalho das equipas de ação, a aplicação do Pacote do Emprego dos Jovens – incluindo 
a Garantia para a Juventude – e a Iniciativa para o Emprego dos Jovens, a Comissão 
mostrou a contribuição que pode dar nesse sentido uma ação coordenada a nível 
europeu. A prioridade consiste agora em redobrar esforços para implementar estas 
políticas e maximizar o impacto do financiamento da UE. 
 
No que respeita especificamente aos fundos estruturais da UE, dos 
30 mil milhões de EUR disponíveis para reafetação no final de 2011, mais de metade foi 
agora reafetada graças à importante contribuição das equipas de ação. Enquanto cerca 
de 14 mil milhões de EUR ainda não foram juridicamente autorizados para projetos 
específicos, este montante foi já destinado a atividades que incluem o apoio aos jovens 
e, como tal, a margem de ação para uma nova reprogramação no período atual é muito 
limitada. Em vez disso, será dada prioridade à implementação por forma a garantir que 
os projetos de apoio aos jovens e às PME tenham êxito e que as vantagens potenciais se 
concretizem na sua totalidade. 
 
Olhando para o futuro, as negociações relativas à próxima geração de fundos estruturais 
da UE para o período 2014-2020 estão bastante avançadas. Paralelamente ao trabalho 
legislativo – que deverá estar concluído com antecedência suficiente para que os novos 
programas possam ser lançados em 2014 – foram encetadas discussões entre a Comissão 
e os Estados-Membros sobre a melhor forma de garantir que o novo financiamento se 
destine a atividades com o maior potencial de crescimento e de criação de emprego. 
 



 

O apoio à criação de emprego para os jovens será reforçado através da Iniciativa para o 
Emprego dos Jovens, com uma dotação de 6 000 milhões de EUR, aprovada pelo 
Conselho Europeu, em fevereiro. Esta iniciativa basear-se-á no apoio já muito 
significativo prestado pelos fundos estruturais da UE, afetando 3 mil milhões de EUR 
provenientes do Fundo Social Europeu e outros 3 mil milhões de EUR de uma nova 
rubrica orçamental específica destinada a financiar medidas de apoio aos jovens, 
Garantia para a Juventude. A Comissão apresentará agora as propostas legislativas 
necessárias para que esta iniciativa se torne uma realidade para os jovens da Europa. 
 
 
 

*** 
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Anexo:  Resultados pormenorizados das equipas de ação 

NB:  FSE = Fundo Social Europeu 

 FEDER = Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

 

GRÉCIA 

Na Grécia, o montante global dos fundos estruturais reprogramados ascende a 
1,15 mil milhões de EUR. Em janeiro de 2013 foi anunciado um plano de ação nacional 
para a juventude. Até à data, foi afetado um montante de cerca de 635 milhões de EUR a 
182 812 beneficiários, enquanto um orçamento adicional de 517 milhões de EUR que 
visa 350 000 participantes foi já autorizado e é utilizado atualmente para promover ações 
em prol dos jovens no âmbito do plano de ação. As revisões de oito programas a título do 
FEDER e de quatro programas a título do FSE foram igualmente apresentadas no 
3.º trimestre de 2012 e os programas foram aprovados em dezembro. Estas revisões têm 
os seguintes objetivos: 

• prestar apoio adicional no valor de 1,2 mil milhões de EUR para fazer face às 
necessidades de liquidez das PME. 

• garantir o bom do funcionamento do Fundo de Garantia.  

• prestar apoio adicional de cerca de 466 milhões de EUR a título do FSE e de 
51 milhões de EUR a título do FEDER (517 milhões de EUR no total) para promover 
o emprego dos jovens. 

• assegurar a transferência de projetos dos programas operacionais regionais para os 
programas operacionais nacionais, a fim de facilitar a absorção destes últimos e de 
libertar fundos dos programas operacionais regionais para financiar o Fundo de 
Garantia.  

• A revisão dos programas operacionais nacionais conduzirá à transferência de 
255 milhões de EUR de fundos da UE para o Programa Operacional de 
Competitividade. 

 

ESPANHA 

Em Espanha, o montante reprogramado atingiu já 1 260 milhões de EUR. A maioria dos 
pedidos de modificação de programas foi apresentada pelas autoridades espanholas a 
partir de julho de 2012. Alguns destes pedidos já foram aprovados pela Comissão e 
alguns estão ainda a ser avaliados. 

• Relativamente ao FSE, foram reafetados fundos em 2012 para ações relacionadas 
com a juventude. Foram reafetados 286,3 milhões de EUR (135 milhões de EUR para 
o Programa operacional «Adaptabilidad y Empleo» + 101,3 milhões de EUR para 
programas operacionais regionais + 50 milhões de EUR para o Programa operacional 
de luta contra a discriminação. 



 

• No que respeita ao FEDER, as medidas seguintes - que totalizam 1032,9 milhões de 
EUR- foram já implementadas – ou serão adotadas nas próximas semanas:  

o Criação de cinco fundos rotativos destinados a facilitar o acesso ao 
financiamento por parte das PME inovadoras - incluindo fundos de maneio - 
graças a uma contribuição do FEDER que totaliza 372,1 milhões de EUR. 

o Novo regime de ajudas, alimentado por uma contribuição do FEDER de 446,2 
milhões de EUR, que permite a concessão de empréstimos em favor da 
reindustrialização, bem como dos setores industriais estratégicos;  

o Maior apoio às PME do setor agroalimentar nas regiões em que taxa de 
desemprego dos jovens é mais elevada;  

o Construção e renovação das infraestruturas nos setores do ensino e da 
formação graças a uma contribuição do FEDER que totaliza 214,6 milhões de 
EUR. 

PORTUGAL: 

Em Portugal, o montante total dos fundos estruturais reprogramados ascende a 
643 milhões de EUR. As autoridades portuguesas lançaram uma iniciativa nacional 
denominada «Impulso Jovem». Após a reunião do Conselho Europeu de junho foi 
enviada à Comissão uma proposta de reprogramação global. As propostas de 
reprogramação oficiais dos programas do FSE e do FEDER foram todas formalmente 
adotadas.  

• O montante de 143 milhões de EUR provenientes do FSE foi afetado ao apoio de 
90 000 jovens através da implementação das medidas previstas no Programa 
«Impulso Jovem». Trata-se de estágios profissionais (essencialmente estágios nos 
principais setores económicos abrangidos pelo Programa «Passaporte Emprego»), de 
apoio à contratação de jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos 
através do reembolso das contribuições para a segurança social, também cofinanciado 
pelo FSE, de ajudas ao empreendedorismo e de apoio aos investimentos para as 
empresas.  

• A Comissão aprovou uma reprogramação dos fundos do FEDER num valor total 
superior a 500 milhões de EUR: 

o Transferência de 70 milhões de EUR do FEDER de três programas 
operacionais regionais de convergência (para Portugal Continental) para o 
Programa Operacional Fatores de Competitividade;  

o Transferência de 10 milhões de EUR do programa operacional do FEDER em 
favor da Região Autónoma da Madeira para o programa operacional 
correspondente do FSE, com vista a apoiar a realização de estágios para 
jovens; 

o Reafetação interna que permite conceder 98 milhões de EUR adicionais do 
FEDER a infraestruturas escolares no âmbito de uma ação global para 
combater o abandono escolar precoce. 

o Redução dos investimentos nas infraestruturas locais de 98 milhões de EUR 
no âmbito de dois programas operacionais regionais de convergência para 
reforçar, com um montante equivalente, várias iniciativas no domínio da 
competitividade; 
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ITÁLIA 

Em dezembro de 2011, a Itália adotou um plano de ação de coesão para acelerar a 
implementação dos programas financiados pelos fundos estruturais. Estes programas 
afetam principalmente as quatro regiões de convergência através de programas nacionais 
e regionais, e de forma mais limitada, as regiões de competitividade. O montante global 
em causa (FEDER + FSE) implica uma reprogramação total de 12,1 mil milhões de 
EUR. Tal foi conseguido principalmente reduzindo o cofinanciamento nacional e 
afetando estes fundos nacionais a uma série de domínios no âmbito do Plano de Ação, 
destacando a «Europa 2020» e a iniciativa das equipas de ação. Quanto ao FSE, estão 
igualmente a ser desenvolvidas importantes ações no âmbito dos programas existentes 
(sem alteração das taxas de cofinanciamento), em especial nos domínios da educação, da 
formação e dos créditos fiscais. 

Paralelamente, foram criados dois grupos de trabalho (para a Campânia e a Sicília) com o 
objetivo de reanalisar os projetos mais importantes, avançando com instrumentos de 
engenharia financeira para as PME e apoiando as administrações. Embora a situação da 
maioria dos programas de convergência se mantenha aquém das expectativas, registou 
melhorias, tendo nos últimos 12 meses o nível de despesas sido praticamente igual ao 
registado nos três anos anteriores. 

• A primeira fase (dezembro de 2011) incidiu essencialmente na reprogramação dos 
recursos dos programas operacionais regionais para quatro prioridades (educação, 
emprego, caminhos-de-ferro e agenda digital) e elevou-se a 3,7 mil milhões de EUR 
(dos quais 1,4 mil milhões de EUR se destinaram a ações que visam promover a 
educação e o emprego). A equipa de ação apoiou este processo e deu prioridade ao 
financiamento de ações específicas em favor da criação de emprego para os jovens e 
das PME. Inclui o financiamento de um plano da empregabilidade, na Sicília, no 
valor de 452 milhões de EUR, do qual deverão beneficiar cerca de 50 000 jovens, 
novas atividades educativas para 65 300 estudantes do sul do país ou 13 000 novas 
oportunidades de mobilidade (Erasmus/Leonardo da Vinci).  

• A segunda fase (maio de 2012) incidiu, essencialmente, na reprogramação dos 
recursos dos programas operacionais nacionais e inter-regionais e elevou-se a 
2,3 mil milhões de EUR (incluindo um montante de 620 milhões de EUR para ações 
destinadas a um público jovem). Financiará uma série de medidas a favor da 
juventude e em especial: estruturas de acolhimento para crianças (400 milhões de 
EUR), redução do abandono escolar precoce (77 milhões de EUR), apoio a projetos 
sem fins lucrativos promovidos por jovens empresários (38 milhões de EUR), 
trabalho por conta própria e auto-empreendedorismo (50 milhões de EUR), bem 
como estágios e novas iniciativas destinadas aos NEET e integração de jovens 
investigadores nas redes internacionais de investigação (5,3 milhões de EUR). 



 

• Uma terceira fase (dezembro de 2012) diz respeito sobretudo aos programas das 
zonas de convergência, em especial a Sicília, a Calábria e a Campânia - para as quais 
tal implica uma nova redução do cofinanciamento nacional e, em menor medida, dos 
programas abrangidos pelo objetivo de competitividade. O montante global afetado 
(FEDER, FSE) deverá rondar os 5,7 mil milhões de EUR, dos quais 
219 milhões de EUR em favor de medidas que visam especificamente os jovens, bem 
como um crédito fiscal que favoreça o emprego de trabalhadores desfavorecidos, 
incluindo os jovens (175 milhões de EUR). Os fundos nacionais disponibilizados 
destinar-se-ão ao Plano de Ação, no âmbito do qual serão utilizados para apoiar, 
principalmente, medidas anticíclicas destinadas a ajudar os trabalhadores, as 
empresas e os cidadãos a fazer face à crise prolongada. Esta fase respeitará sobretudo 
ao FEDER, com menos de 200 milhões de EUR provenientes do FSE (dado que a 
maior parte dos recursos do FSE já foram programa. 

 

LITUÂNIA 

Na Lituânia, o montante total dos fundos estruturais reprogramados ascende a 
31 milhões de EUR, mobilizados recentemente para medidas de fomento do emprego dos 
jovens através de modificações de programas ou de reafetações internas entre medidas. 
Estão em curso reformas do mercado de trabalho destinadas a eliminar os obstáculos que 
impedem os empregadores de contratar mais pessoal e que visam, em especial, facilitar 
os contratos de trabalho temporários durante um período que pode ir até dois anos, 
flexibilizar os horários de trabalho, bem como promover o teletrabalho e a transparência 
e a igualdade das remunerações/condições de notificação. 

• Em abril de 2012, o Projeto FSE «Integração no mercado de trabalho» foi recentrado 
nos jovens, oferecendo programas de formação profissional a cerca de 6 000 jovens. 
Relativamente ao FEDER, foram transferidos 1,3 milhões de EUR para a medida 
«Assistant-3» e 12,45 milhões de EUR para «Investi LT-2» em favor de ações 
destinadas a jovens empresários e diferentes serviços empresariais para jovens. 

• O Fundo de Promoção do Espírito Empresarial (14,5 milhões de EUR a cargo do 
FSE) concede atualmente empréstimos e serviços de formação para a criação de 
«start-ups» e de emprego por conta própria, sendo os jovens um dos grupos 
prioritários contemplados por esta medida. Foi aprovada recentemente pelo Governo 
uma nova medida do FSE (3 milhões de EUR) intitulada «Subvenções para a 
promoção do espírito empresarial» que tem por objetivo melhorar a capacidade de 
atração dos regimes de empréstimos para a criação de «start-ups» e de emprego por 
conta própria. 

• Em agosto de 2012, o Projeto «Ser ativos no mercado de trabalho» (que visa dotar os 
jovens participantes das competências necessárias para um primeiro emprego) foi 
prorrogado até 1 de setembro de 2013 e o respetivo orçamento foi aumentado em 
6 milhões de EUR (FSE),a fim de apoiar cerca de 6 000 jovens. 

• Foi aprovada recentemente outra nova medida do FSE (no valor de 
9,3 milhões de EUR) intitulada «Apoio ao primeiro emprego» com o intuito de 
substituir o atual regime de redução das contribuições para a segurança social para o 
primeiro emprego por subvenções salariais. 



 

• Foi efetuada uma reafetação dos recursos do FEDER para ajudar os jovens a 
comercializar ideias empresariais e melhorar o seu acesso aos recursos financeiros. 
No total, cerca de 12 000 jovens empresários receberão assessoramento ou formação 
e cerca de 25 000 receberão mais informações sobre as oportunidades de 
financiamento de empresas.  

 

ESLOVÁQUIA 

Na Eslováquia, o montante total dos fundos estruturais reprogramados ascende a 
295 milhões de EUR. 

• Uma dotação de 70 milhões de EUR reafetada no âmbito do FSE foi consagrada a 
dois projetos nacionais lançadas no outono de 2012. Estes projetos têm por objetivo 
criar até 13 000 empregos no setor privado e empregos por conta própria sobretudo 
para os jovens que vivem nas regiões mais afetadas da Eslováquia Oriental e Central.  

• Foram reafetados 225 milhões de EUR do FEDER para apoiar as PME, 
especialmente com medidas destinadas a recrutar jovens desempregados.  

 

IRLANDA 

Na Irlanda, o montante total dos fundos estruturais reprogramados ascende a 
63 milhões de EUR. 

• Em dezembro de 2011 a Irlanda solicitou a transferência de 25 milhões de EUR para 
o programa integrado «Youthreach» que proporciona educação, formação e 
experiência laboral aos jovens que tenham abandonado precocemente a escola, sem 
quaisquer qualificações ou formação profissional. Deste modo, até ao final de 2013, 
serão conservadas 3 700 vagas de formação para os jovens que abandonam 
precocemente a escola.  

• Foi efetuada uma nova reprogramação no âmbito do um programa regional do 
FEDER, que deu lugar a uma transferência de 38 milhões de EUR de prioridades 
menos eficientes para a prioridade da inovação e da economia do conhecimento. 

• Além disso, e enquanto parte do «Plano de ação para o emprego» do Governo, foi 
criado o «Fundo de educação e formação para o mercado do trabalho» (LMETF), 
com o objetivo de fornecer formação a cerca de 6 500 desempregados de longa 
duração através da Iniciativa «Momentum». Serão oferecidas soluções de formação e 
de educação para fazer face às necessidades tanto dos desempregados de longa 
duração, como dos empregadores em quatro temas específicos, baseando-se três deles 
em três segmentos profissionais em que poderão surgir ofertas de emprego e o quarto 
destina-se especificamente a desempregados de longa duração com menos de 25 
anos. O investimento total é de 20 milhões de EUR e o LMETF será cofinanciado 
pelo FSE. 

 



 

LETÓNIA 

Na Letónia, o montante total dos fundos estruturais reprogramados ascende a 
91 milhões de EUR. Globalmente, a proporção de jovens desempregados que recebem 
apoio da UE aumentará de 24 % para 40 % e a parte dos que seguem uma formação 
profissional deverá aumentar para o dobro.  

• Foram afetados 62,2 milhões de EUR à modernização dos equipamentos e instalações 
das escolas de ensino profissional e 11 milhões de EUR ao apoio a jovens sem 
qualificações profissionais, incluindo os desempregados, bem como os jovens que 
possuem qualificações profissionais mas que desejem obter novas qualificações para 
adquirir as competências necessárias à sua integração no mercado de trabalho (94 
programas com a duração de um ano a um ano e meio para 54 profissões diferentes, 
identificadas em cooperação com as organizações patronais).  

 
 

* * 
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