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O que é o Fundo Social Europeu?

Para melhorar o nível de vida 
dos seus cidadãos, a Europa precisa 
de criar mais empregos. Temos de 
chegar aos 70% de taxa de emprego 
global, 60% para as mulheres e 50% 
para as pessoas entre 55 e 64 anos.

Para permanecer competitiva no 
mercado globalizado, a mão-de-obra 
europeia deverá possuir um elevado 
nível de qualificações e de adaptabi-
lidade.

A Europa está a trabalhar para 
melhores empregos numa sociedade 
inclusiva, baseada na igualdade de 
oportunidades para todos.
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O Fundo Social Europeu (FSE) está empe-
nhado em criar mais e melhores empregos. 
Isto implica uma parceria forte entre os 
Estados-Membros, as autoridades regionais 
e locais, os parceiros sociais, a sociedade 
civil e, em particular, os cidadãos. Para criar 
mais e melhores empregos num mundo 
em mudança, é necessário maior investi-
mento em áreas tais como a investigação, 
a inovação e a sociedade do conhecimento. 
É fundamental que a União Europeia invista 
no seu mais precioso recurso: as pessoas.

Apresentação do Fundo Social Europeu

O FSE é o principal instrumento financeiro 
da União Europeia destinado exclusivamente 
a apoiar pessoas. O FSE apoia a criação de 
emprego. Ajuda as pessoas a melhorar os 
seus níveis de educação e de qualificação, 
melhorando assim as suas perspectivas de 
emprego. Investe, por ano, mais de 10 mil 
milhões de euros em pessoas e projectos em 
todos os Estados-Membros, o que representa 
mais de 10% do orçamento total da União 
Europeia. 

O FSE já fazia parte do Tratado original que 
instituiu a Comunidade Económica Europeia 
em 1957. Nessa época, o objectivo era pro-
mover o emprego e aumentar as oportuni-
dades de arranjar trabalho. Cinquenta anos 
depois, o emprego continua a ser a priori-
dade mais importante. Os esforços da União 
Europeia têm progredido para enfrentar 
novos desafios e oferecer melhores oportu-
nidades a toda a sua população.
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Por que é que a Europa precisa de um fundo social?

Na Grécia, o FSE financiou for-
mação em línguas para imigrantes 
recentes, 60% dos quais eram mulhe-
res, no intuito de melhorar as suas 
possibilidades de encontrar emprego 
e a sua integração na sociedade. 

Fundo Social Europeu – Investir nas pessoas
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Enfrentar novos desafios

Hoje em dia, são inúmeros os desafios enfren-
tados pelos mais de 200 milhões de tra-
balhadores na Europa: exigência de novas 
competências, novas tecnologias, globaliza-
ção, dificuldades para os jovens encontrarem 
o seu primeiro emprego, envelhecimento das 
sociedades europeias e a mudança das neces-
sidades do mercado de trabalho.

Neste nosso mundo em rápida mudança, dei-
xou de haver um «emprego para a vida». 
Significa isto que há possibilidade de mudar e 
tentar diferentes empregos, mas também sig-
nifica que todos estamos obrigados a melhorar 
e a adaptar constantemente a nossa educação 
e as nossas qualificações e a estar prontos para 
novas formas de trabalhar, com oportunidades 
de interrupção de carreira e mais tempo para 
nos dedicarmos à vida pessoal e familiar.

Actualmente, há quatro pessoas em idade de 
trabalhar para sustentar a reforma de uma 
pessoa com mais de 65 anos. Em 2050, esta 
proporção passará a ser de dois trabalhado-
res por pessoa com mais de 65 anos, devido:
• à diminuição da taxa de natalidade,
• ao aumento da esperança de vida,
• à aposentação da geração do «baby-

-boom».
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No Reino Unido, um programa 
financiado pelo FSE proporcionou 
a desempregados de longa duração 
a oportunidade de um emprego 
durante12 meses. Terminado esse perí-
odo, três quartos dos participantes 
conseguiram emprego ou regressaram 
à formação ou à educação.

A taxa de desemprego entre a popu-
lação Roma é habitualmente superior 
à média. Face a esta realidade, o FSE 
financiou, em Espanha, o desenvolvi-
mento de cursos de formação especial 
para empregos destinados aos Roma.
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Emprego para todos

É necessário criar possibilidades de emprego 
para aqueles que continuam à procura de 
trabalho. Os jovens precisam de uma edu-
cação que os ajude a obter o seu primeiro 
emprego. O FSE presta apoio às pessoas que 
desejam regressar ao mercado de trabalho, 
tais como pais que interromperam a vida 
profissional para se dedicarem à educação 
dos seus filhos, ou as pessoas que interrom-
peram a carreira para prosseguir os estudos. 
Há também que ter em conta todos aqueles 
que arriscam ser excluídos do mercado de 
trabalho,  particularmente:
• as pessoas com deficiência, 
• os migrantes,
• as minorias,
• ou outros grupos desfavorecidos.

Repensar a maneira de trabalhar

A procura de soluções para enfrentar 
novos desafios exige inovação ao nível 
das ideias, das tecnologias e dos produtos. 
Isto implica repensar a nossa maneira de 
trabalhar e tentar encontrar o equilíbrio 
certo entre vida laboral, pessoal e familiar. 
Para atingirmos este nível de progresso, 
temos de trabalhar juntos. As parcerias são 
um elemento crucial, a nível local e regio-
nal, mas também entre Estados-Membros 
(cooperação transnacional). O FSE apoia 
este tipo de cooperação, incentivando 
a troca de ideias e a criação de métodos 
de sucesso.
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Que tipo de actividades apoia o FSE?

Em França, o FSE financiou um 
serviço especial de acompanhamen-
to para as pessoas com deficiência 
auditiva poderem progredir nas suas 
carreias.

Em Portugal, adultos que não 
tinham terminado o ensino secundá-
rio beneficiaram de um novo siste-
ma apoiado pelo FSE para certificar 
o ensino não formal. Graças a esta 
certificação, os participantes puderam 
melhorar a sua situação laboral ou 
regressar à educação formal, como 
por exemplo ao ensino superior. 

Na República Checa, o FSE financia 
o chamado  projecto «VIP Career», 
que ajuda as pessoas que terminaram 
a escolaridade a encontrar o primeiro 
emprego.

Fundo Social Europeu – Investir nas pessoas
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O FSE apoia as pessoas:
• proporcionando-lhes formação e recicla-

gem profissional,
• melhorando as suas competências, 
• desenvolvendo as suas carreiras, 
• promovendo o espírito empresarial.

O FSE ajuda as pessoas — jovens e idosos 
— tanto no trabalho como na procura de 
emprego e fomenta a igualdade entre 
homens e mulheres e medidas preventivas 
contra qualquer tipo de discriminação.

Fazer a diferença

As actividades apoiadas pelo FSE têm alte-
rado significativamente a vida de muitas 
pessoas. As acções do FSE têm desenvolvido 
qualificações e perspectivas de emprego. 
Têm igualmente ajudado a encontrar um 
melhor equilíbrio entre os compromissos 
laborais e familiares. As acções do FSE têm 
apoiado as mulheres a seguir novas profis-
sões, a progredir nas suas carreiras e a regres-
sar ao mercado de trabalho. Têm apoiado os 
trabalhadores mais idosos — por exemplo a 
terminar estudos ou a validar aprendizagens 
anteriores não formais. As acções do FSE têm 
também prestado uma ajuda prática aos 
jovens que iniciam a sua carreira laboral. 

As acções do FSE permitiram melhorar 
o acesso à formação para todos. É exemplo 
disso o terem dado resposta às necessida-
des de comunicação das pessoas surdas 
de modo a estas não serem excluídas das 
oportunidades de formação e de emprego. 
Estas são apenas algumas das áreas onde 
o FSE faz diferença na vida das pessoas.
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Na Polónia, decorreu uma acção 
destinada a mulheres que desejavam 
criar a sua própria empresa. Esse apoio 
cobriu várias áreas, desde formação 
em novas tecnologias até noções de 
gestão para o funcionamento de uma 
pequena empresa.

Modernizar os serviços

O FSE apoia igualmente a modernização dos 
serviços públicos, a fim de os tornar mais 
eficientes e eficazes. Isto é importante para 
a área da educação e dos serviços públicos 
de emprego, mas contribui igualmente para 
a melhoria de outros serviços da administra-
ção pública, tais como os relacionados com:
• a criação de empresas,
• os serviços ambientais,
• a redução da burocracia e de medidas 

administrativas,
• a protecção da saúde e do consumidor,
• normas alimentares e laborais.

As empresas e a mudança

A formação apoiada pelo FSE tem ajudado 
muitas pequenas empresas a acompanhar 
a mudanças tecnológicas, contribuindo 
para a introdução de novos métodos de 
organização do trabalho e adaptação às 
tendências do mercado.
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Em que é gasto o dinheiro do FSE?

Fundo Social Europeu – Investir nas pessoas
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Através do FSE, a Europa investe mais de 
10 mil milhões de euros por ano nos seus 
cidadãos. Este dinheiro complementa as 
verbas investidas pelos próprios Estados-
-Membros na sua população. O montante 
anual das verbas europeias disponível 
é decidido para um período de sete anos. 
Isto permite um planeamento a longo 
prazo e um apoio sustentado à inclusão das 
pessoas no mercado de trabalho.

Centrado nos Estados-Membros

Beneficiam do Fundo Social Europeu pes-
soas de todas as regiões da União Europeia. 
Naturalmente, o dinheiro é concentrado nas 
regiões e Estados-Membros mais necessita-
dos, que recebem três quartos da totalidade 
dos fundos.

Mas não são apenas os trabalhadores das 
regiões mais pobres que necessitam de 
apoio. Há pessoas em toda a União Europeia 
que necessitam de se preparar para o mer-
cado de trabalho: como ingressar e como 
progredir.

O FSE apoia assim pessoas em todas as par-
tes da União Europeia.
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Nível de assistência diferente do FSE 
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Fundo Social Europeu (FSE) 2007-2013
 Três quartos do orçamento do FSE

 Um quarto do orçamento do FSE
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Cada Estado-Membro tem um serviço responsável pelo 
FSE no respectivo país. Contacte o responsável nacional 
do seu país para se informar sobre as possibilidades de 
financiamento e as acções do FSE na sua região. Pode 
encontrar o serviço responsável no seu país através 
do sítio web http://ec.europa.eu/employment_social/
emplweb/esf.

O sítio web Europa da União Europeia contém informa-
ção suplementar sobre:
• a história do FSE,
• as prioridades e objectivos do FSE,
• os projectos e actividades apoiados pelo FSE.

Internet: http://ec.europa.eu/esf
E-mail: empl-europeansocialfund@ec.europa.eu

Saiba mais acerca do FSE
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