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O objectivo do presente Manual é dar apoio aos representantes sindicais que participam nos vários comités
criados no âmbito do Fundo Social Europeu.

O Manual dá informações sobre a última reforma do FSE e dos outros Fundos Estruturais e sobre os princí-
pios de parceria previstos no Fundo Social Europeu. Apresenta igualmente uma série de exemplos de boas
práticas dos sindicatos na utilização do FSE.

Esperamos que este Manual constitua um instrumento útil para aumentar a participação das organizações
sindicais na implementação das políticas estruturais comunitárias e, em especial, do FSE.

As políticas estruturais da União Europeia têm como objectivo ajudar a reduzir as disparidades entre as
regiões e promover uma sociedade com pleno emprego, igualdade de oportunidades, inclusão e coesão
social, onde de uma forma geral impere o modelo social europeu.

Para a CES, o princípio da parceria é fundamental para assegurar o êxito do funcionamento das medidas dos
Fundos Estruturais. Obriga a realizar parcerias de grande qualidade, que envolvam os parceiros sociais em
todas as fases das intervenções dos Fundos. 

O Fundo Social Europeu é o único fundo que conta com a participação activa dos parceiros sociais no seu
Comité Europeu. Cremos que esta participação constitui um importante valor acrescentado e lamentamos
que o mesmo tipo de participação não tenha sido alargado aos outros Fundos Estruturais. 

O FSE é o principal instrumento de apoio à execução da Estratégia Europeia para o Emprego. Esta estraté-
gia deve ser integrada de forma concreta nas políticas do mercado de trabalho a nível nacional, regional e
local e nos objectivos do FSE, o que implica uma maior contribuição deste fundo para alcançar os objecti-
vos de transição para uma sociedade do conhecimento e para promover a aprendizagem ao longo da vida
e, de uma forma mais geral, para implementar a Estratégia de Lisboa. 

A Europa tem de fazer um grande investimento nas pessoas, que sem dúvida são o activo mais importante
de qualquer sociedade em termos competitivos. Este investimento deve antecipar as alterações sociais
decorrentes da sociedade do conhecimento, dando ao mesmo tempo respostas aos problemas da manuten-
ção e criação de emprego, aumentando os níveis de produtividade das empresas europeias, identificando
formas inovadoras e mais eficazes de organização do trabalho, incluindo o investimento substancial no
desenvolvimento das qualificações e competências dos trabalhadores, na inclusão social e na promoção da
igualdade de oportunidades. É esta a chave para o futuro da Europa.

John Monks
Secretário-Geral da CES
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PREÂMBULO



O presente Manual, elaborado pelo ETUI-REHS em colaboração com a CES, dá seguimento ao “Guia para
Sindicalistas”, publicado pela CES e relativo à edição anterior dos Fundos Estruturais de 2000 a 2006.

Pretende dar um apoio específico aos colegas sindicalistas dos novos 12 Estados-Membros, que participam
pela primeira vez no FSE.

Centrámos a nossa atenção no FSE, que é um dos principais instrumentos para promover a Estratégia
Europeia para o Emprego e que pode contribuir para o “triângulo europeu do conhecimento” (investigação,
inovação e educação na UE).

Pela primeira vez, de facto, o regulamento dá uma ênfase especial à participação dos parceiros sociais,
determinando que é afectado um montante eventual adequado para o “reforço das capacidades” destinada
a reforçar o diálogo social e actividades empreendidas conjuntamente pelos parceiros sociais. 
O presente Manual visa:

■ Dar informações de carácter geral sobre a nova estrutura do FSE para o período 2007-2013; 
■ Aumentar a sensibilização dos sindicatos para a forma como podem participar na implementação do FSE,

em diferentes fases e diferentes níveis, em especial nos “comités de acompanhamento”, em que os sindi-
catos devem dar orientações sobre as iniciativas e sobre a coerência entre as intervenções financeiras e
os objectivos fundamentais para os trabalhadores;

■ Mostrar aos sindicalistas como podem utilizar o FSE para criar impacto nas políticas de emprego e de
inovação nos respectivos países.

No Anexo, o Manual inclui alguns materiais de formação utilizados pelo ETUI-REHS e pela CES no primeiro
curso que organizaram em conjunto sobre “Formação para a concepção e realização de projectos do Fundo
Social Europeu”, que se realizou em Madrid, em Junho de 2007. Os exemplos de boas práticas que foram
apresentados em Madrid e que são aqui descritos irão com certeza inspirar os nossos colegas. 

Gostaria de agradecer a John Monks, Józef Niemiec e Claude Denagtergal da CES, a Ornella Cilona e Roberto
Pettenello da CGIL, a Charlotta Krafft do SACO, a Alan Manning do TUC, a Luis Galiano da UGT-E e a Paco
Moreno das CC.OO., que ajudaram a reunir este material e transmitiram os seus conhecimentos nesta área
de trabalho. Obrigado igualmente a Silvana Pennella, responsável pelo Serviço de Informação sobre a UE do
ETUI-REHS, por ter coordenado esta iniciativa e ter conseguido concluí-la com êxito.

Ainda um agradecimento especial ao representante a Comissão Europeia, Dominique Be, Chefe de Unidade
adjunto na Coordenação do Fundo Social Europeu da DG Emprego, que deu assistência e conselhos muito
úteis. 

O presente Guia foi elaborado em inglês e francês. A CES e o ETUI-REHS desejam colaborar com as confe-
derações para permitir a sua tradução para as respectivas línguas nacionais.

Jeff Bridgford
Director – Departamento de Formação
ETUI-REHS
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COMO USAR O MANUAL



Gostaria em primeiro lugar de felicitar o Departamento de Formação do ETUI-REHS por ter preparado esta
acção de formação sobre o período de programação do FSE para 2007-2013. Estou convencido de que irá
ajudar as organizações membros da CES a participarem em projectos financiados pelo Fundo. 

A CES tem insistido sempre na necessidade de reforçar as políticas estruturais da UE alargada, uma vez que
os princípios da coesão e da solidariedade estão consagrados no Tratado e constituem dois dos pontos
mais importantes para a integração das pessoas e dos territórios abrangidos. A política de coesão tem de
ajudar a obter soluções para os muitos desafios que se colocam (globalização, alargamento, etc.), redu-
zindo ao mesmo tempo as disparidades entre as regiões e promovendo uma sociedade com pleno emprego,
igualdade de oportunidades, inclusão social e coesão social, ou seja, o nosso modelo social. 

As Orientações gerais políticas para os anos 2007-2013 já foram definidas, bem como o seu financiamento
global, e no seu conjunto determinam as regras e os orçamentos para este período. 

Como certamente sabem, a CES apresentou os seus pontos de vista (em Outubro de 2004) sobre a política de
coesão da União para o período depois de 2006 e a seguir (em Dezembro de 2005) sobre as perspectivas finan-
ceiras para 2007-2013. Isto permitiu-nos apresentar a nossa posição e as nossas reivindicações para os debates
entre as várias instituições da UE nos últimos anos. Voltarei daqui a pouco às nossas prioridades. 

O Congresso de Sevilha centrou-se essencialmente no futuro do orçamento da UE, embora salientando que
os regulamentos dos Fundos não irão mudar, mas que a UE decidiu rever o financiamento das políticas euro-
peias em 2009. 

Portanto, vou centrar-me num conjunto de aspectos essenciais, que espero serão pertinentes para o vosso
trabalho neste seminário de três dias. Gostaria de chamar a atenção, em especial, para o papel da CES, para
as nossas exigências prioritárias e para as acções necessárias a curto prazo. 

Uma nova arquitectura para a política de coesão, que integre os objectivos de Lisboa de
forma mais eficaz

Em 2007 foram introduzidas grandes alterações nas regras para efeitos de descentralização e de simplifica-
ção. Em termos gerais, a CES acolheu bem esta nova abordagem, sublinhando ao mesmo tempo a necessi-
dade de uma coordenação eficaz das políticas da UE, em especial com a Estratégia de Lisboa. 

Consequentemente, a CES considera de grande importância a referência expressa aos objectivos de Lisboa
e de Gotemburgo feita no regulamento geral e em especial o facto de a política de coesão social dever inte-
grar esses objectivos e se tornar um aspecto essencial para a sua realização através de programas de
desenvolvimento nacionais. 

Ao mesmo tempo, a CES apoia a concentração dos temas prioritários em três objectivos principais: conver-
gência, competitividade regional e emprego e cooperação territorial europeia. 

No que se refere à convergência, a CES considera que as regiões menos desenvolvidas da Europa alargada,
que revelam um atraso em relação à média da UE, devem continuar a ser uma prioridade, mas que deve ser
concedida uma ajuda temporária às regiões onde o PIB per capita é inferior a 75% da média da UE-15 (o
chamado “efeito estatístico” do alargamento) e que portanto “não enriqueceram subitamente”. 
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OS FUNDOS ESTRUTURAIS E A 
ESTRATÉGIA DA CES



A CES considera que o objectivo da competitividade regional e do emprego pode de facto ser difícil de imple-
mentar no programa actual. É essencial especificar de modo claro a dimensão social do desenvolvimento
regional e que os Estados-Membros devem estabelecer uma ligação com os planos de acção nacionais para
o emprego e os planos de acção nacionais para a inclusão. A implementação destes dois aspectos é essen-
cial, através de programas de desenvolvimento regional que ajudem as regiões a antecipar e promover as
mudanças económicas, fomentando a competitividade e o carácter atractivo destes espaços; e em segundo
lugar através de programas definidos ao nível territorial apropriado que ajudem as pessoas a preparar-se e
a adaptar-se às mudanças económicas. 

Contudo, relativamente à elegibilidade das regiões, embora os Estados-Membros, em estreita colaboração
com as regiões, estejam mais preparados para identificar as zonas mais carentes de ajuda, reiteramos
sempre que os Fundos Estruturais constituem uma política da UE aplicada na base de uma série de princí-
pios e objectivos comuns, de forma a impedir qualquer tendência para uma renacionalização desta política.
É essencial, por conseguinte, definir critérios de elegibilidade objectivos, assegurando ao mesmo tempo
uma articulação e um equilíbrio óptimos entre os níveis europeu, nacional e regional. 

A CES congratula-se com o facto de, com base na experiência adquirida com a iniciativa INTERREG, ter sido
criado um novo objectivo de cooperação territorial europeia, destinado a promover a integração harmoniosa
e equilibrada do território da União através da cooperação entre os seus membros em relação a questões
comunitárias importantes aos níveis transfronteiriço, transnacional e inter-regional. 

Na verdade, a cooperação e as acções precisam de ser reforçadas aos níveis transfronteiriço, transnacional
e inter-regional. A experiência sindical positiva das acções realizadas pelos 41 Conselhos Inter-Regionais
Sindicais, incluindo em regiões que têm fronteiras comuns com os novos Estados-Membros, mostra que é
esta a via correcta a seguir. 

A CES apoia a abordagem estratégica proposta pela Comissão, que tem em vista a simplificação e mais
especialmente o estabelecimento de um diálogo estratégico anual com as instituições europeias que devem
avaliar os progressos realizados em matéria de prioridades estratégicas e dos resultados obtidos. 

A CES congratula-se com o facto de os parceiros sociais a nível europeu serem consultados sobre o docu-
mento de estratégia global para a política de coesão. Do mesmo modo, os parceiros sociais têm de ser devi-
damente consultados a nível nacional sobre os QREN elaborados pelos respectivos Estados-Membros. 

A CES também apoia a ideia de uma maior descentralização mediante a delegação de mais competências
nos Estados-Membros e nas regiões, mantendo ao mesmo tempo o rigor financeiro, desde que a Comissão
assegure a coerência com as políticas e os objectivos europeus, bem como a coordenação entre os níveis
europeu, nacional e regional, a fim de evitar qualquer risco de disparidades entre Estados-Membros e no
interior dos Estados-Membros. 

A CES está convencida de que o princípio da parceria tem uma importância fundamental para garantir a
execução das acções dos Fundos Estruturais. É necessário continuar a assegurar parcerias de elevada quali-
dade através do envolvimento dos parceiros sociais em todas as fases das acções patrocinadas pelo FSE. 

Foi por isso que a CES solicitou que os regulamentos dos Fundos Estruturais definissem claramente o prin-
cípio da parceria, em vez de estarem dependentes de regras e práticas nacionais. Do mesmo modo, no que
se refere ao Fundo Social Europeu, a CES apoiou a proposta da Comissão de pelo menos 2% dos recursos
do FSE serem afectados ao reforço de capacidades e a actividades empreendidas conjuntamente pelos
parceiros sociais no âmbito do Objectivo da Convergência, insistindo ao mesmo tempo numa referência
clara ao diálogo social. Infelizmente, estes pedidos foram rejeitados. 

A CES lamenta igualmente que o Fundo Social Europeu seja o único que inclui a participação activa dos
parceiros sociais no seu Comité Europeu. Continuamos a sustentar que esta participação tem um impor-
tante valor acrescentado. Insistimos para que as reuniões anuais entre a Comissão Europeia e os parceiros
sociais impliquem uma verdadeira consulta e para que sejam criados outros fóruns de discussão com os
Estados-Membros e a Comissão. 
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Consideramos igualmente que é preciso dar assistência técnica aos parceiros sociais para aumentar as suas
capacidades, em especial nos novos Estados-Membros, a fim de facilitar a sua participação na administra-
ção e execução de projectos financiados pelos Fundos Estruturais. Por isso, congratulamo-nos com a inicia-
tiva da Comissão de criar um grupo de trabalho que tem por missão ajudar a melhorar a implementação do
princípio da parceria no Comité do FSE. 

Os recursos financeiros reflectem a vontade política da UE. É preciso que se diga que o actual nível de inves-
timento dos recursos orçamentais da União é relativamente modesto em comparação com os resultados
positivos obtidos, em especial no que se refere à melhoria da situação das regiões menos favorecidas e ao
início da convergência real. Por outro lado, dadas as metas ambiciosas que os Estados-Membros estabele-
ceram para a UE, em termos do alargamento e dos objectivos estratégicos de Lisboa e de Gotemburgo, o
nível de recursos, que é apenas de cerca de 1%, não é proporcional aos desafios nem aos compromissos
que foram assumidos. 

O crescimento da UE tem sido promovido em grande parte pelos fundos concedidos aos Estados-Membros
e regiões menos favorecidos. Em 2005, o acordo sobre as Perspectivas Financeiras para 2007-2013 causou
uma decepção neste domínio, uma vez que os fundos disponibilizados para os novos Estados-Membros
eram menores do que no passado. A aprovação do orçamento foi bem acolhida, evidentemente, mas é
importante reconhecer que continuam a existir alguns problemas. 

Em 2008/2009, de acordo com a decisão do Conselho Europeu de Março de 2006, terá de ser examinado
cada elemento do orçamento europeu, incluindo a questão dos subsídios agrícolas e o desconto especial
do RU (embora reduzido). 

Como a Comissão não propôs novos recursos específicos para o futuro imediato, o sistema manterá a sua
actual estrutura. O sistema actual começou a ser criticado pela sua complexidade e falta de transparência.
A CES é por isso a favor do debate proposto sobre a questão e sobre a forma de corrigir estas deficiências
e dará um contributo activo nestes debates. 

Este debate não se deve limitar a uma questão específica, mas precisa de passar em revista a estrutura dos
recursos e das despesas. A CES mantém que as Perspectivas Financeiras reflectem as aspirações políticas
da União. Baseiam-se na ideia de que a vantagem económica que cada país retira do facto de pertencer à
União excede o custo meramente orçamental da sua participação. A Europa constitui o nível adequado para
certos tipos de despesas e de investimento. O valor acrescentado europeu precisa de orientar as conside-
rações, mais do que os esforços para assegurar um “justo retorno” com base no cálculo capcioso de orça-
mentos líquidos equilibrados a nível nacional. 

O alargamento e a solidariedade que o mesmo exige, assim como a concentração das políticas europeias
nos objectivos da Estratégia de Lisboa, proporcionam uma oportunidade de reflectir sobre um novo sistema
de recursos próprios e sobre os objectivos do imposto europeu. Queremos que a UE se empenhe em atingir
os seus objectivos e que os Estados-Membros estejam preparados para contribuir para políticas comuns
que sabem que são eficazes e necessárias, baseadas na solidariedade e numa maior democracia. 

Józef Niemiec, 
Secretário Confederal da CES
ETUI-REHS Education
Acção de formação, Junho de 2007, Madrid
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A União Europeia está empenhada em criar mais e melhores empregos. Para isso tem de investir nas
pessoas e o Fundo Social Europeu (FSE) é o principal instrumento financeiro para o fazer. O FSE gasta mais
de 10 mil milhões de euros por ano para ajudar as pessoas na UE a melhorarem a sua educação e as suas
qualificações. Este valor representa mais de 10% do orçamento total da União Europeia.
No período 2007-2013 o FSE vai centrar-se em quadro áreas de especial relevância para os parceiros sociais
e para os seus membros: capacidade de adaptação dos trabalhadores e das empresas, acesso ao emprego,
redução da exclusão social e promoção de parcerias para a reforma.
O Regulamento do FSE salienta o papel central dos parceiros sociais para a realização dos objectivos da
Estratégia de Lisboa para o crescimento e emprego e a importância do seu compromisso no reforço da
coesão económica e social, através do aumento do emprego e das oportunidades de emprego. 
O papel dos parceiros sociais também é salientado nas Orientações integradas para o crescimento e o
emprego para o período 2005-2008, que são o principal instrumento político para desenvolver e implemen-
tar a Estratégia de Lisboa. As Orientações para a política de emprego salientam o papel dos parceiros
sociais, em especial no que se refere à promoção de flexibilidade combinada com segurança de emprego, à
redução da segmentação do mercado de trabalho e à garantia de uma evolução dos custos do trabalho que
favoreça o emprego e de mecanismos de fixação dos salários. Espera-se, em especial, que os parceiros
sociais contribuam para o reforço da capacidade dos serviços de emprego para adequarem a procura à
oferta de emprego, para o desenvolvimento de políticas que previnam a falta de mão-de-obra qualificada e
para a melhoria do funcionamento dos mercados de trabalho.
As parcerias são especialmente importantes para melhorar a situação do mercado de trabalho e para
promover a boa governação. O Regulamento do FSE inclui por isso uma nova prioridade separada para
apoio do FSE (n.º 1, alínea e), do artigo 3.º), que prevê um apoio específico para a promoção de parcerias e
de pactos, mediante a criação de redes entre as partes interessadas, como os parceiros sociais e as ONG, a
fim de mobilizar para as reformas no domínio do emprego e da inclusão social. 
Reconhecendo ainda a importância dos parceiros sociais, o Regulamento do FSE salienta a necessidade de
envolver activamente os parceiros sociais na implementação do FSE, prevendo ao mesmo tempo apoio
específico para o desenvolvimento de parcerias. Os parceiros sociais são importantes beneficiários do FSE,
ao mesmo tempo que agentes da sua governação.

Os parceiros sociais são envolvidos activamente na implementação do FSE

Os parceiros sociais são promotores de um grande número de projectos financiados pelo FSE. Durante o
período de programação de 2000-2006, os parceiros sociais estiveram envolvidos nomeadamente no
domínio da adaptação dos trabalhadores, especialmente na organização de actividades de formação e de
aprendizagem ao longo da vida. O Regulamento do FSE para 2007-2013 assegura que os parceiros sociais
continuarão a ser beneficiários em todas as prioridades do FSE e em todos os Estados-Membros, dando
instruções às autoridades de gestão de cada programa operacional para incentivar a participação adequada
dos parceiros sociais nas acções financiadas pelo FSE.

Os parceiros sociais beneficiam de mais apoio nos Estados-Membros e regiões menos
desenvolvidos 

A União Europeia reconhece que o diálogo social é um elemento essencial da governação na Europa e que
os parceiros sociais têm um papel único na governação económica e social. O próprio Tratado promove o
desenvolvimento do diálogo social (artigos 138.º e 139.º). O envolvimento dos parceiros sociais e de outros
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interessados é de facto fundamental para o desenvolvimento e a implementação de políticas eficazes e
tanto a UE como os Estados-Membros beneficiam com estruturas eficazes de diálogo social.
Apesar dos progressos registados nos últimos anos, os parceiros sociais e o diálogo social continuam rela-
tivamente fracos em muitas regiões elegíveis para o Objectivo da Convergência, ou seja, regiões onde o PIB
per capita é inferior a 75% da média comunitária. Por isso, o FSE concede maior apoio aos parceiros sociais
nestas regiões. O objectivo é reforçar a capacidade dos parceiros sociais para participarem no diálogo
social e na governação social, económica e do mercado de trabalho. O apoio para reforçar a capacidade
institucional dos parceiros sociais é considerado essencial para incentivar a criação e o funcionamento de
estruturas de diálogo social a todos os níveis, bem como para apoiar o desenvolvimento de parcerias e do
diálogo entre as autoridades públicas, os parceiros sociais e as ONG. 
O Regulamento do FSE (n.º 2, alínea b), do artigo 3.º) dá por isso prioridade ao apoio para reforçar a capa-
cidade institucional e a eficiência dos parceiros sociais, promovendo em especial o reforço de capacidades
nas regiões da Convergência. Além disso, o Regulamento do FSE (segundo parágrafo do n.º 3 do artigo 5.º)
estabelece que é afectado um montante adequado dos recursos do FSE ao reforço de capacidades dos
parceiros sociais. Estas actividades de reforço de capacidades incluem formação, medidas de integração em
rede, reforço do diálogo social e actividades empreendidas conjuntamente pelos parceiros sociais, em
especial no que diz respeito à capacidade de adaptação dos trabalhadores e das empresas.

Os parceiros sociais têm um papel essencial na governação do FSE 

O Regulamento do FSE reconhece que a execução de forma eficiente e eficaz de acções apoiadas pelo FSE
depende da boa governação e de parcerias entre todos os intervenientes relevantes e em especial dos
parceiros sociais e outros interessados. 
Embora os parceiros sociais já estivessem de facto envolvidos na implementação do FSE no período 2000-
2006, a sua participação é reforçada no período 2007 2013 pelo Regulamento geral (CE) n.º 1083/2006
(artigo 11.º), que incentiva os Estados-Membros a organizarem parcerias com entidades e organismos como
os parceiros sociais, e pelo Regulamento do FSE (artigo 5.º), que estabelece que o FSE promove a boa
governação e a parceria.
Mais especificamente, o Regulamento do FSE (n.os 2 e 3 do artigo 5.º) atribui aos parceiros sociais um
papel explícito na governação do FSE, instando os Estados-Membros a assegurarem o seu envolvimento na
preparação, execução e acompanhamento do apoio do FSE. Ao participarem no acompanhamento do FSE,
os parceiros sociais têm uma palavra a dizer sobre a execução dos programas operacionais, uma vez que
aprovam os critérios para seleccionar as operações financiadas pelo FSE, analisam o progresso dos progra-
mas operacionais e aprovam os relatórios de execução. 

Conclusão

A União Europeia reconhece a contribuição fundamental dos parceiros sociais para se atingir o pleno
emprego, para aumentar a qualidade e a produtividade do trabalho e para reforçar a coesão social e terri-
torial, o que coloca os parceiros sociais no centro da implementação do FSE.

Dominique BE
Chefe de Unidade adjunto
EMPL A/1
Coordenação do Fundo Social Europeu
DG Emprego, Assuntos Sociais e Igualdade de Oportunidades
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Um dos mecanismos de financiamento mais importantes à disposição da Comissão são os designados ‘Fundos
Estruturais’, dos quais o Fundo Social Europeu é talvez o mais importante de uma perspectiva sindical. Depois
de uma panorâmica geral dos Fundos Estruturais, o presente capítulo debruça-se mais circunstanciadamente
sobre o Fundo Social Europeu e o papel que os sindicatos podem ter nele.

Os Fundos Estruturais
Os Fundos Estruturais são os principais instrumentos utilizados pela União Europeia, em parceria com os
Estados-Membros, para apoiar as zonas mais desfavorecidas da União. São utilizados para reduzir as dispari-
dades socioeconómicas entre os Estados-Membros e entre as diferentes regiões. O seu objectivo é aumentar a
coesão económica e social, a competitividade e o emprego no contexto de um modelo de desenvolvimento
sustentável, a prioridade mais importante das prioridades políticas da UE.

Os fundos em questão são:
■ Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), utilizado para financiar investimentos produtivos,

infra-estruturas e iniciativas destinadas a reduzir as disparidades económicas e sociais entre as diferentes
regiões da União 

■ Fundo Social Europeu (FSE), centrado no emprego, no desenvolvimento dos recursos humanos e na promo-
ção da integração social 

■ Fundo de Coesão, centrado nas políticas ambientais e nas infra-estruturas transeuropeias de transportes, que
se aplica a todo o território dos Estados-Membros cujo rendimento nacional bruto (RNB) per capita seja infe-
rior a 90% da média comunitária.

Estes fundos estão orientados para os três objectivos prioritários definidos para o período 2007-2013: 
■ Convergência
■ Competitividade regional e emprego
■ Cooperação territorial europeia.

Objectivo da Convergência 
O Objectivo da Convergência destina-se a acelerar a convergência dos Estados-Membros e das regiões menos
desenvolvidos, melhorando as condições de crescimento e de emprego através de:
■ Aumento e melhoria da qualidade do investimento em capital físico e humano
■ Promoção da inovação e da sociedade baseada no conhecimento
■ Desenvolvimento da capacidade de adaptação às mudanças económicas e sociais 
■ Garantia da protecção e melhoria do ambiente 
■ Prossecução da eficácia administrativa. 

As regiões abrangidas por este objectivo são as que possuem um produto interno bruto (PIB) per capita, calcu-
lado com base nos dados comunitários relativos ao período de 2000 a 2002, inferior a 75% do PIB médio da UE-
25 para o mesmo período de referência.
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Objectivo da Competitividade Regional e do Emprego 
Este objectivo pretende reforçar a competitividade e aumentar o emprego, antecipando-se às mudanças econó-
micas e sociais. Visa promover: 
■ O aumento e a melhoria da qualidade do investimento em capital humano
■ A inovação e promoção da sociedade baseada no conhecimento
■ O espírito empresarial
■ A protecção e melhoria do ambiente 
■ A melhoria da acessibilidade e da adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas 
■ A criação de mercados de trabalho inclusivos. 

As regiões abrangidas por este objectivo são as regiões não cobertas pelo Objectivo da Convergência.

Objectivo da Cooperação Territorial Europeia 
Este Objectivo destina-se a reforçar:
■ A cooperação transfronteiriça através de iniciativas locais e regionais conjuntas nas regiões fronteiriças
■ A cooperação transnacional entre as regiões consideradas elegíveis pela Comissão Europeia, mediante

acções em matéria de desenvolvimento territorial integrado relacionado com as prioridades comunitárias
■ A cooperação inter-regional e o intercâmbio de experiências em todo o território da Comunidade. 

O apoio transitório é concedido às regiões que seriam elegíveis para o Objectivo da Convergência se o seu PIB
per capita fosse medido em função dos países da UE-15 e não da UE-25. Este apoio transitório também é conce-
dido aos Estados que satisfariam os critérios para apoio do Fundo de Coesão se o seu RNB fosse medido em
comparação com o dos países da UE-15 e não da UE-25.

O Objectivo da Convergência é apoiado por todos os Fundos acima indicados. O Objectivo da Competitividade
e do Emprego é apoiado pelo FEDER e pelo FSE. O Objectivo da Cooperação Territorial Europeia é apoiado exclu-
sivamente pelo FEDER. 

É importante assinalar que a partir de 2007 estes Fundos Estruturais se aplicam aos 27 Estados-Membros da
União Europeia (ou seja, incluindo a Bulgária e a Roménia).

Cada Estado-Membro deve preparar, em concertação com a Comissão Europeia e até ao final de 2006 um docu-
mento-quadro (conhecido por Quadro de Referência Estratégico Nacional). Este documento fornece orientações
de carácter geral e específico para as intervenções no âmbito de cada um dos objectivos.

Além disso, cada país, também neste caso em consulta com a Comissão Europeia, deve apresentar um
Programa Operacional, que inclui as medidas de execução previstas, os planos de financiamento e os procedi-
mentos e métodos de acompanhamento de cada intervenção.

Os Estados-Membros são obrigados a implicar as autoridades locais e regionais, juntamente com os parceiros
económicos e sociais, incluindo os sindicatos, na preparação, execução, acompanhamento e avaliação dos
Programas Operacionais.

Financiamento dos Fundos Estruturais
O montante global de financiamento da UE afectado aos fundos para o período 2007-2013 é de 308 041 milhões
de euros. Este montante é repartido pelos vários objectivos da seguinte forma:
■ Objectivo da Convergência 81,54%
■ Objectivo da Competitividade Regional e do Emprego 15,95%
■ Objectivo da Cooperação Territorial Europeia 2,52%

Além disso, estes montantes são objecto de co-financiamento nacional. Normalmente, cada país deve contribuir
com um financiamento correspondente, que deve ser no mínimo de 25% para as regiões incluídas no Objectivo
da Convergência e de 50% para as regiões incluídas no Objectivo da Competitividade Regional e do Emprego,
embora haja algumas excepções a esta regra, nomeadamente em relação às regiões que beneficiam de apoio
transitório.
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Fundo Social Europeu
O Fundo Social Europeu foi reformulado para satisfazer as exigências da Estratégia de Lisboa. A sua finalidade
actual é apoiar os objectivos comunitários relacionados com a inclusão social, a não discriminação, a promoção
da igualdade e a educação e formação. As ligações entre o FSE e o enquadramento político – a Estratégia
Europeia para o Emprego – estão a ser reforçadas, sendo dada ênfase ao emprego e à formação. Vale por isso
a pena debruçarmo-nos com algum pormenor sobre as prioridades que os regulamentos comunitários para
2007-20132 apontaram para os Objectivos da Convergência e da Competitividade Regional e do Emprego. Estes
objectivos são:

a) Reforço da capacidade de adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários, com o objectivo
de melhorar a capacidade de antecipação e a gestão positiva da evolução económica, promovendo em especial: 
(i) a aprendizagem ao longo da vida e aumento do investimento em recursos humanos por parte das empre-

sas, especialmente as PME, e dos trabalhadores, através do desenvolvimento e aplicação de sistemas e
estratégias, designadamente do sistema de aprendizagem, que assegurem um acesso mais fácil à forma-
ção, em especial, aos trabalhadores pouco qualificados e mais velhos, do desenvolvimento das qualifica-
ções e competências, da divulgação das tecnologias de informação e comunicação, da aprendizagem elec-
trónica (e-learning), das tecnologias ecológicas e das técnicas de gestão e da promoção da iniciativa empre-
sarial e inovação e da criação de empresas;

(ii) a concepção e divulgação de formas de organização do trabalho inovadoras e mais produtivas e, nomeada-
mente, de melhores disposições em matéria de saúde e segurança no trabalho, a definição das futuras
necessidades em matéria de emprego e de competências e a criação de serviços específicos de emprego,
formação e apoio, designadamente a recolocação, para trabalhadores em situações de reestruturação de
empresas e sectores;

b) Melhoria do acesso ao emprego e inclusão sustentável no mercado laboral das pessoas que procuram traba-
lho e das pessoas inactivas, prevenção do desemprego, designadamente do desemprego de longa duração e do
desemprego jovem, fomento do envelhecimento activo e prolongamento da vida activa e aumento da participa-
ção no mercado laboral, promovendo em especial:
(i) a modernização e reforço das instituições do mercado de trabalho, designadamente dos serviços de

emprego e outras iniciativas relevantes no contexto das estratégias da União Europeia e dos Estados-
Membros para atingir o pleno emprego;

(ii) a aplicação de medidas activas e preventivas que assegurem a identificação atempada das necessidades
através de planos de acção individuais e de um apoio personalizado, como formação por medida, procura
de emprego, recolocação e mobilidade, trabalho por conta própria e criação de empresas, designadamente
empresas cooperativas, incentivos à participação no mercado de trabalho, medidas flexíveis para manter os
trabalhadores mais idosos activos por mais tempo e medidas de 

(iii) conciliação da vida profissional e familiar, tais como um acesso facilitado a estruturas de acolhimento de
crianças e cuidados a pessoas dependentes;

(iv) a integração da perspectiva de género e acções específicas para melhorar o acesso ao emprego e aumen-
tar a participação sustentável e a progressão das mulheres no emprego e reduzir no mercado laboral a
segregação baseada no género, abordando nomeadamente as causas, directas e indirectas, das diferenças
salariais entre as mulheres e os homens;

(v) acções específicas para aumentar a participação dos migrantes no emprego e assim reforçar a sua inserção
social e para facilitar a mobilidade geográfica e profissional dos trabalhadores e a integração de mercados
laborais transfronteiriços, nomeadamente através da orientação profissional, e a formação linguística e vali-
dação das competências e qualificações adquiridas;

c) Reforço da inclusão social das pessoas desfavorecidas, tendo em vista a sua inserção sustentável no
emprego, e luta contra todas as formas de discriminação no mercado de trabalho, promovendo em especial:
(i) vias de integração e reentrada no emprego para as pessoas vítimas de exclusão social, jovens que abando-

nam prematuramente os estudos, minorias, pessoas com deficiência e pessoas que asseguram cuidados a
dependentes, através de medidas de empregabilidade, do acesso ao ensino e à formação profissionais e de
outras acções, como serviços de proximidade que contribuam para melhorar as oportunidades de emprego;

(ii) a aceitação da diversidade no local de trabalho e luta contra a discriminação no acesso ao mercado laboral
e na progressão de carreira, através de campanhas de sensibilização, da participação de comunidades e
empresas locais e da promoção de iniciativas locais de emprego;
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d) Reforço do capital humano e promoção de parcerias para a reforma nos domínios do emprego e da inclusão
social, promovendo em especial:
(i) a concepção e introdução de reformas nos sistemas de ensino e formação, tendo em vista desenvolver a

empregabilidade, a melhoria da relevância do ensino e da formação inicial e profissional para o mercado de
trabalho e a actualização contínua das competências dos formadores, na perspectiva da inovação e de uma
economia baseada no conhecimento;

(ii) a criação de redes de instituições de ensino superior, centros tecnológicos e de investigação e empresas;

e) Promoção de parcerias, de pactos e de iniciativas mediante a criação de redes entre as partes interessadas,
tais como os parceiros sociais e as organizações não governamentais, a nível transnacional, nacional, regional
e local, a fim de mobilizar para as reformas no domínio da inclusão no emprego e no mercado de trabalho.

O Objectivo da Convergência tem igualmente as seguintes prioridades:
a) Aumento e melhoria do investimento em capital humano, promovendo em especial:
(i) a introdução de reformas dos sistemas de ensino e formação, especialmente tendo em vista aumentar a

capacidade de resposta das pessoas às necessidades de uma sociedade baseada no conhecimento e na
aprendizagem ao longo da vida;

(ii) uma maior participação no ensino e formação ao longo da vida, em especial através de acções destinadas
a reduzir o abandono escolar prematuro e a segregação curricular baseada no género, e a melhoria do
acesso ao ensino e à formação inicial, profissional e superior, bem como da qualidade dos mesmos;

(iii) o desenvolvimento do potencial humano no domínio da investigação e da inovação, nomeadamente através
de estudos de pós-graduação e da formação de investigadores;

b) Reforço da capacidade institucional e da eficiência das administrações públicas e dos serviços públicos a
nível nacional, regional e local e, se for caso disso, dos parceiros sociais e das organizações não governamen-
tais, tendo em vista a realização de reformas, uma melhor regulamentação e uma boa governação, designada-
mente nos domínios económico, laboral, educativo, social, ambiental e judicial, promovendo em especial: 
(i) mecanismos para uma melhor formulação, acompanhamento e avaliação de políticas e programas, desig-

nadamente através da elaboração de estudos e estatísticas e do concurso de peritos, do apoio à coordena-
ção interserviços e do diálogo entre os organismos públicos e privados relevantes;

(ii) o desenvolvimento da capacidade de execução das políticas e programas nas áreas pertinentes, designa-
damente no que diz respeito ao cumprimento da legislação, especialmente através da formação contínua
de quadros directivos e restante pessoal e do apoio específico aos principais serviços, organismos de
inspecção e agentes socioeconómicos, nomeadamente os parceiros sociais e ambientais, as organizações
não governamentais relevantes e as organizações profissionais representativas.

No quadro destes objectivos, o FSE apoiará Programas Operacionais elaborados pelos Estados-Membros a nível
nacional ou regional. Os recursos do FSE constituem igualmente um dos principais instrumentos para promover
a Estratégia Europeia para o Emprego, lançada pelo Conselho Europeu do Luxemburgo em 1997 e actualizada
pelo Conselho Europeu de Bruxelas em Julho de 20053. Esta Estratégia estabeleceu os seguintes objectivos
quantitativos a alcançar até 2010:
■ Assegurar que os candidatos a emprego conseguem consultar na UE todas as vagas de emprego divulgadas

pelos serviços de emprego dos Estados-Membros
■ Um aumento de cinco anos, a nível da UE, da média efectiva da idade de saída do mercado de trabalho (tendo

em conta uma média de 59,9 anos em 2001)
■ A oferta de acolhimento de crianças que abranja pelo menos 90% das crianças entre os três anos de idade e

a idade da escolaridade obrigatória e pelo menos 33% das crianças com menos de três anos de idade
■ Uma média da UE não superior a 10% de alunos que abandonam a escola prematuramente
■ Pelo menos 85% das pessoas com 22 anos na UE devem completar o ensino secundário complementar
■ O nível médio da UE de participação na aprendizagem ao longo da vida deve ser pelo menos de 12,5% da

população activa adulta (grupo etário dos 25 aos 64 anos).

O FSE financiará acções transnacionais e inter-regionais, a fim de promover a divulgação de boas práticas e o
desenvolvimento de estratégias oportunas e adequadas para gerir as mudanças. Apoiará igualmente acções
que integram as lições extraídas da iniciativa comunitária EQUAL (uma das principais iniciativas da UE finan-
ciada pelo FSE no período 2000-2006 e que não funcionará em 2007 2013). Estas acções também darão espe-
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cial atenção, mediante o reforço da cooperação transnacional, à integração dos migrantes, nomeadamente dos
candidatos a asilo, e de grupos marginalizados em relação ao mercado de trabalho.

Os sindicatos e os Fundos Estruturais 
Os regulamentos comunitários prevêem a participação plena dos sindicatos e das organizações de empregado-
res nas várias fases de implementação dos Fundos Estruturais, em especial na preparação, execução e acompa-
nhamento dos planos e das acções. Inclui a participação nos comités de acompanhamento, que serão criados
para cada Programa Operacional criado pelos Fundos Estruturais. Nestes comités, os sindicatos podem dar
orientações sobre as iniciativas a apoiar, bem como acompanhar a relação entre as dotações financeiras e os
principais objectivos para os trabalhadores. 

As decisões relativas a projectos individuais serão, na maior parte, da competência de organismos institucio-
nais, como os ministérios e as autoridades regionais, que no passado nem sempre foram receptivas a projectos
que envolvem sindicatos. No entanto, nos objectivos gerais do Fundo Social Europeu faz-se permanentemente
referência aos trabalhadores, aos parceiros sociais e à importância da formação como elemento fundamental
para melhorar o grau de empregabilidade.

Os sindicatos devem utilizar estas referências, salientando em especial os recursos do FSE, que pela primeira
vez o Regulamento do FSE atribui ao Objectivo da Convergência. Inclui-se aqui o reforço das capacidades dos
parceiros sociais para realizar os objectivos do FSE, mediante formação, medidas de criação de redes, reforço
do diálogo social e outras actividades empreendidas conjuntamente pelos parceiros sociais, em especial no que
se refere à capacidade de adaptação dos trabalhadores e das empresas. A relevância destas referências para a
participação dos sindicatos é evidente. 

É provável que as melhores oportunidades relacionadas com projectos que visam a formação ou a reciclagem
de trabalhadores ou com o apoio à orientação profissional de jovens e de desempregados. É natural que a maior
parte destes projectos assumam a forma de projectos de formação profissional, um domínio em que nem todas
as organizações sindicais europeias têm um papel activo actualmente.

A formação profissional precisa de ser interpretada no sentido mais lato possível, incluindo uma série de domí-
nios de conhecimentos específicos das estruturas dos sindicatos envolvidos na formação sindical. A formação
de funcionários sindicais cuja tarefa consiste em acompanhar a programação do Fundo Social Europeu, as polí-
ticas do mercado de trabalho, as iniciativas para aumentar o emprego a nível local, os problemas da imigração,
a igualdade de oportunidades e as diversas formas de desigualdades existentes a nível local devem incluir
domínios fundamentais de conhecimentos da formação, nomeadamente:

■ Análise prévia das necessidades de formação
■ Elaboração de programas de estudo e implementação das vias de formação
■ Elaboração de orientações, materiais inovadores e auxiliares de TI.

Atendendo às oportunidades para realizar acções transnacionais através do FSE e também através do novo
Objectivo da Cooperação Territorial Europeia, os sindicatos precisam de recorrer o mais possível às redes exis-
tentes na CES e no ETUI-REHS Education, a fim de identificar os melhores recursos e oportunidades e eventuais
organizações parceiras para ajudar a definir e a realizar com êxito actividades transnacionais. As redes e os
resultados de alguns dos maiores projectos realizados pelo ETUI-REHS nos últimos anos oferecem importantes
recursos para esta finalidade. Entre estes incluem-se o DIALOG-ON, com 16 organizações parceiras, que se
concentraram na exploração da utilização dos instrumentos da sociedade da informação no contexto do Diálogo
Social, e o TRACE4, com 20 parceiros, que estão envolvidos no reforço de capacidades dos sindicatos europeus
para antecipar e gerir a mudança.

Para mais informações:
■ Sítio web do Fundo Social Europeu da Comissão Europeia 

http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_pt.html
■ Serviço de Informação sobre a UE

http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service
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O princípio da parceria

Os Fundos Estruturais funcionam com base em quatro princípios fundamentais: concentração, parceria,
adicionalidade e programação.

Para a CES, o princípio da parceria é essencial para garantir o bom funcionamento das medidas dos Fundos
Estruturais. Devem procurar-se parcerias de alta qualidade, com a participação dos parceiros sociais em
todas as fases das intervenções dos fundos.

A CES lamenta que as regras dos Fundos Estruturais não definam de forma clara o princípio da parceria,
confiando de novo nas “regras e práticas nacionais vigentes”.

Deve salientar-se que o novo regulamento alarga a definição de parceiros potenciais. Uma parceria pode ser
organizada com autoridades e organismos como:

a) autoridades regionais, locais, urbanas ou outras autoridades públicas competentes;
b) parceiros económicos e sociais;
c) qualquer outro organismo adequado em representação da sociedade civil, parceiros ambientais, organi-

zações não governamentais e organismos responsáveis pela promoção da igualdade entre homens e
mulheres.

O novo regulamento estabelece que a parceria deve abranger a preparação, a execução, o acompanha-
mento e a avaliação dos programas operacionais. Os Estados-Membros devem associar, se for caso disso,
todos os parceiros competentes, particularmente as regiões, nas várias fases de programação, dentro dos
prazos fixados para cada fase.

■ Programa operacional

O novo regulamento determina que cada programa operacional é elaborado pelo Estado-Membro ou por
qualquer autoridade designada pelo Estado-Membro, em cooperação com os parceiros.

■ Comité de acompanhamento

O comité de acompanhamento é presidido por um representante do Estado-Membro ou da autoridade de
gestão. A sua composição é decidida pelo Estado-Membro com o acordo da autoridade de gestão.

■ Assistência técnica

Por iniciativa da Comissão e/ou em seu nome e dentro de um limite de 0,25% da respectiva dotação anual,
os fundos podem financiar as medidas de preparação, acompanhamento, apoio técnico e administrativo,
avaliação, auditoria e inspecção necessárias para a execução do regulamento.

Salienta-se que estas acções incluem, em especial:
■ Medidas destinadas aos parceiros, aos beneficiários de assistência dos fundos e ao público em geral,

incluindo acções de informação;
■ Acções de divulgação de informação, organização em redes, sensibilização, promoção da cooperação e

intercâmbio de experiências.
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* No FSE

O Regulamento do FSE reforça os princípios da “boa governação e da parceria”. Estabelece que o FSE deve
promover a boa governação e as parcerias. Os seus apoios são concebidos e implementados ao nível terri-
torial adequado, tendo em conta os níveis nacional, regional e local, com base nas disposições institucio-
nais específicas de cada Estado-Membro.

Além disso, os Estados-Membros devem assegurar o envolvimento dos parceiros sociais e a consulta e
participação adequadas de outros interessados, ao nível territorial adequado, na preparação, execução e
acompanhamento dos apoios do FSE.

■ Financiamento

No quadro do novo regulamento, a autoridade de gestão de cada programa operacional deve incentivar a
participação adequada dos parceiros sociais nas acções financiadas a abrigo do artigo 3.º

Em especial, no âmbito do Objectivo de Convergência, deve ser afectado um montante adequado dos recur-
sos do FSE ao reforço das capacidades, que incluem formação, medidas de integração em rede e o reforço
do diálogo social, e a actividades empreendidas conjuntamente pelos parceiros sociais, em especial no que
diz respeito à capacidade de adaptação dos trabalhadores e das empresas referida na alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º

A Comissão criou um grupo ad hoc sobre o apoio do FSE aos parceiros sociais a fim de assegurar e “acom-
panhar” esse apoio. As reuniões deste grupo ad hoc foram muito úteis para clarificar o entendimento
europeu de diálogo social e a definição de “parceiros sociais”. 

O Comité do FSE adoptou formalmente uma “ficha” sobre os “Parceiros Sociais enquanto beneficiários do
FSE” como documento oficial de referência para os comités.

A pedido da CES, a Comissão concordou em manter o apoio do FSE aos parceiros sociais como um elemento
permanente das agendas futuras dos Comités do FSE.

Claude Denagtergal
CES
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O CONGRESSO DA UNIÃO DE SINDICATOS (TUC) E O FUNDO SOCIAL EUROPEU

O TUC é a Central Sindical no RU, contando com cerca de 66 sindicatos associados que representam em
conjunto 6,5 milhões de membros.

O FSE é um instrumento do mercado de trabalho e no RU existem dois grandes domínios de actividade:

■ Pôr as pessoas a trabalhar
■ Criar uma mão-de-obra adaptável e qualificada

Neste documento a experiência do TUC e dos sindicatos seus membros é discutida em função destas duas
vertentes.

Experiência sindical: começar a trabalhar

No RU o novo Governo Trabalhista começou por introduzir o “New Deal” para os jovens desempregados e
para as pessoas que durante algum tempo estiveram afastadas do trabalho. Nos anos seguintes o New Deal
foi sendo alargado a outros grupos afastados do mercado de trabalho, como os pais solteiros e os trabalha-
dores com deficiência. 

O New Deal tem maior êxito quando reconhece as múltiplas barreiras com que as pessoas se deparam e o
FSE foi muito útil por financiar o ensaio de abordagens mais flexíveis e inovadoras, que os sindicatos apoia-
ram e que ajudam a centrar o New Deal mais na ajuda do que na penalização das pessoas.

Nos preparativos para os Jogos da Commonwealth, realizados em Manchester em 2002, o FSE apoiou um
grande programa de recrutamento de voluntários para ajudar os jogos a funcionar. O programa ofereceu
oportunidades valiosas e formação a pessoas desempregadas pertencentes a grupos desfavorecidos. O
apoio e o envolvimento sindical asseguraram que o programa estava a oferecer verdadeiras novas oportu-
nidades e não substituição de trabalho que devia ter sido feito por pessoal remunerado.

Experiência sindical: qualificações dos trabalhadores

O FSE foi utilizado para apoiar iniciativas realizadas por sindicatos para dar resposta aos despedimentos
generalizados quando se verificou a reestruturação de alguns sectores e domínios, ao mesmo tempo que a
análise das necessidades financiada pelo FSE e os programas de orientação profissional e de formação
personalizados deram aos trabalhadores competências que podem utilizar em novos sectores e profissões.

Os exemplos incluem um projecto nacional que abarcou a totalidade da indústria metalúrgica, realizado
pelo sindicato desse sector e pela sua própria organização de formação em parceria com terceiros, e outro
projecto para a indústria da cerâmica, que está concentrado numa região específica do RU.

O FSE foi utilizado para apoiar os esforços envidados pelos sindicatos para aumentar as competências dos
seus membros. Desenvolvemos um programa de recrutamento e de formação para representantes sindicais
no domínio da aprendizagem. Trata-se de representantes sindicais designados nos respectivos locais de
trabalho cuja tarefa é estabelecer a ligação com membros empregados a fim de assegurar oportunidades
de aprendizagem que não estão relacionadas apenas com o posto de trabalho. Uma das técnicas consistiu
em promover Centros de Aprendizagem no Local de Trabalho, que oferecem ao mesmo tempo capacidade
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para melhorar as competências relacionadas com o trabalho e oportunidade de uma aprendizagem mais
vasta e de desenvolvimento pessoal. 

Um dos nossos principais objectivos sindicais consistiu em assegurar oportunidades para todos. O FSE deu
assistência aos sindicatos, no passado e na última fase do programa Equal, no seu trabalho de promover a
obtenção de competências para a vida aos seus membros. O desenvolvimento de materiais e de instrumen-
tos contextualizados foi apoiado em diversos pontos pelo investimento do FSE juntamente com financia-
mento interno.

Os sindicatos e o FSE: algumas lições

De acordo com a nossa experiência é essencial começar com objectivos sindicais claros. Inclui-se aqui a
designação de representantes sindicais no domínio da aprendizagem e a criação de iniciativas sindicais
para dar resposta aos despedimentos. Depois decidimos procurar recursos para apoiar este trabalho.
Nalguns casos foi o FSE, noutros foram programas nacionais e noutros ainda foi através de negociação com
os empregadores para assegurarem o seu investimento.

Conseguimos maior êxito quando trabalhámos com parceiros. Possuímos uma longa tradição de realizar
formação para os nossos próprios representantes no local de trabalho e para os funcionários em parceria
com Institutos de Ensino Superior locais e organismos sectoriais voluntários, como a Associação dos
Trabalhadores da Educação. O nosso programa de formação para os representantes sindicais no domínio da
aprendizagem assentou nesta parceria. 

É fundamental uma administração cuidadosa dos projectos financiados pelo FSE, não só para se poder
demonstrar elevados padrões de honradez, etc., mas para nós próprios podermos controlar de forma
adequada se estamos a utilizar razoavelmente os nossos recursos.

Aprendemos que é essencial desenvolver estratégias de avaliação em todos os projectos para podermos
assegurar que estamos a alcançar os nossos objectivos.

Para mais informações

Sítio web do TUC: www.tuc.org.uk
FSE no RU: www.FSE.gov.uk
Equal: www.equal-works.com
E-mail: amanning@tuc.org.uk

Alan Manning
TUC
RU
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O VALOR DO FSE E O TRABALHO EM PARCERIA

Em primeiro lugar, permitam-me que me apresente: sou uma antiga trabalhadora social e trabalhei para a
SACO, a Confederação das Associações Profissionais da Suécia, durante cerca de vinte anos. Trabalho com
o FSE desde que a Suécia se tornou membro da UE, há mais de 10 anos. Representei os sindicatos suecos
no Comité do FSE a nível da UE durante muitos anos. Fui e continuo a ser membro dos comités de acompa-
nhamento suecos para os programas do FSE. Fui igualmente representante em vários comités executivos e
grupos de trabalho do FSE. 

Eis algumas das principais lições que quero partilhar convosco, especialmente com os representantes dos
novos Estados-Membros:

Tornar-se europeu
A política de coesão e o FSE, como diz a Nokia na sua publicidade, “fazem as pessoas ligar-se”. Todos os
projectos no âmbito dos programas do FSE nos dão oportunidade de compreender melhor a Europa e de nos
conhecermos melhor. 

Não devia ser permitido conceber programas para serem financiados pelo FSE apenas para obter esse finan-
ciamento. Trata-se de desperdiçar tempo, dinheiro e energia. Toda a gente, a todos os níveis, devia reconhe-
cer e aceitar os objectivos do FSE quando utiliza os seus recursos. 

São essenciais parcerias 
O Regulamento do FSE coloca actualmente uma verdadeira ênfase no trabalho em parcerias entre o governo
e os parceiros sociais, principalmente sindicatos e organizações de empregadores. E existem muito boas
razões por detrás desta abordagem em que todos ganham. Os investimentos do FSE não darão com certeza
resultados bons e eficazes se os intervenientes no mercado de trabalho e o mundo do trabalho não estive-
rem preparados para o trabalho prático e para implementarem e acompanharem os diferentes objectivos e
políticas. O ponto de partida diz que é no local de trabalho que o trabalho se faz. E como é que se pode
chegar a um local de trabalho sem a colaboração dos empregadores e das organizações de trabalhadores? 

O valor acrescentado é a chave
O valor acrescentado é um conceito muito complexo que precisa de ser claro quanto ao que é e quem ganha
com isso. Trata-se de perguntas muito úteis para debater quando se constitui uma parceria. É evidente que
não há respostas feitas para estas perguntas. Para mim, tornou-se evidente que uma forma de valor acres-
centado é aquilo que se ganha quando se trabalha com outros e se conseguem resultados que não seria
possível atingir por nós próprios. Portanto, a própria parceria e o processo de trabalho deviam ser conside-
rados valor acrescentado.

Não se trata de dinheiro caído do céu
O financiamento do FSE, tal como outros “dinheiros da UE”, é muitas vezes considerado como um “almoço
grátis”. Posso no entanto assegurar-vos que “não há almoços grátis”. É evidente que devem beneficiar com
os vossos projectos do FSE, mas estes também se devem integrar no ao modelo europeu. Portanto, aquilo
que se pode de facto fazer com o financiamento é limitado. Mesmo que pense – uma vez que conhece as
necessidades locais – que consegue arranjar melhores formas de aplicar o dinheiro concedido, não tente
fazê-lo. Pode ser inovador de muitas formas, mas é importante manter-se dentro dos limites do
Regulamento do FSE e dos programas operacionais. Não é apenas por causa da Comissão, mas a longo
prazo também é importante para si e para os programas em que está envolvido. A outra questão básica é a
necessidade de salvaguardar a própria reputação do sindicato. 

Parcerias para resolver problemas
É evidente que qualquer parceiro de uma parceria tem de ter boas razões para participar nela. Mas partici-
par não deve ser visto como uma oportunidade para tentar negociar a “melhor fatia do bolo”. Aquilo que
mais se deve fazer numa parceria é trocar ideias sobre “como fazer o bolo”. Se efectivamente discordar da
forma como o bolo deve ser dividido, é melhor fazer essa negociação fora da parceria, especialmente se
tenciona “fazer mais alguns bolos” em conjunto. Trabalhar numa parceria tem mais a ver com a resolução
de problemas e com a forma de fazer um bolo suficientemente grande para todos. 
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Ligação a outras políticas da UE
Trabalhar com o FSE está obviamente ligado à Estratégia de Lisboa, à Agenda Social e a outras políticas para
o crescimento e bem-estar da Europa. Os investimentos do FSE destinam-se a concretizar estas políticas nos
Estados-Membros. Mas muitas vezes os “decisores políticos” só conhecem vagamente o FSE. Possuir
alguns conhecimentos gerais da Estratégia de Lisboa, por exemplo, constitui uma grande ajuda quando se
encontram colegas e/ou homólogos. Assim, é muito mais fácil fazê-los perceber o valor do FSE e o trabalho
que se está a fazer. 

Comunicação entre os diversos níveis
Uma fonte comum de irritação e de erros é o “jogo do nós e eles”. Tente evitar entrar nesse jogo, uma vez
que nada se ganha. É evidente que os intervenientes a nível da UE não podem ter precisamente a mesma
perspectiva ou o mesmo conhecimento do que os intervenientes a nível local, por exemplo, e vice-versa. É
muito melhor recorrer a intervenientes a outros níveis (ou, para essa questão específica, noutros Estados-
Membros) do que “resmungar em casa”. 

Participar – mas não se envolver demasiado
Uma vez que as parcerias são uma forma relativamente nova de trabalhar, existe algum espaço para poder
criar a sua própria função numa parceria sem se atrapalhar demasiado com tradições antigas de bem e mal
feito. Trata-se de uma questão intricada e por isso deve caminhar com cuidado. Recomendo fortemente que
se mantenha uma linha muito clara entre o papel da autoridade de gestão e o papel dos parceiros sociais.
Chegar a acordo sobre as responsabilidades é um aspecto importante da constituição da parceria; tem de
ficar extremamente claro quem é responsável por quê. 

Trazer o FSE para o escritório
Uma vez que o FSE é bastante complexo e exigente, pode ser muito difícil dar atenção “em casa” ao traba-
lho relacionado com o FSE. Além disso, os sindicalistas envolvidos nestas tarefas trabalham muitas vezes
naquilo que frequentemente é considerado um trabalho moroso. Por isso, é especialmente importante ter
tempo para:

■ Obter apoio dos superiores para trabalhar com o FSE 
■ Evitar mandatos restritivos. Trabalhar com o FSE é uma actividade orientada para um processo. 
■ Apresentar relatórios e fazer com que o bom trabalho seja visível para o seu empregador e para os colegas
■ Não se esqueça de estabelecer contactos e tenha algum prazer no que faz! 

Charlotta KRAFFT
SACO
Suécia
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ENVOLVIMENTO DOS PARCEIROS SOCIAIS NA “PROGRAMAÇÃO” DOS FUN-

DOS DA UE: A EXPERIÊNCIA ITALIANA

A criação de parcerias é um dos princípios fundamentais da política de coesão da UE. Nesse contexto, os
parceiros sociais italianos desempenharam um importante papel na “programação” dos fundos da UE no
período de 2000-2006, tendo o seu papel sido diferente nas regiões dos Objectivos 1 e 3. 

Nas regiões menos desenvolvidas (Itália meridional), as chamadas regiões do Objectivo 1, os parceiros
sociais desempenharam um papel de aconselhamento, com direitos de informação e de consulta. O seu
envolvimento activo no início do processo foi muito apreciado pela Comissão da UE. A nível técnico, os
parceiros sociais participaram nos Comités de acompanhamento aos níveis nacional e regional. A nível polí-
tico, os parceiros sociais italianos também participaram no Fórum para a Parceria, onde anualmente eram
discutidas matérias fundamentais relativas à repartição dos fundos da UE pelos sindicatos, pelas associa-
ções de empregadores e pelas instituições públicas. Os representantes dos parceiros sociais também cola-
boraram através do seu envolvimento no Programa Operacional nacional de “Assistência Técnica”. Este
Programa foi financiado com fundos da UE e os parceiros sociais, juntamente com as autoridades públicas,
decidiram qual o apoio que devia ser concedido aos sindicalistas e aos empregadores envolvidos nos
Comités de acompanhamento. Através desta medida, foi-lhes dada formação e ajuda no planeamento de
projectos e informações adicionais. Foi também criado um sítio web com o objectivo de apoiar as parcerias
sociais e económicas.

Nas regiões do Objectivo 3 (políticas de formação e emprego na Itália central e setentrional) os parceiros
sociais desempenharam um papel mais importante do que nas regiões do Objectivo 1 no período de 2000-
2006. Participaram nos Comités de acompanhamento com os mesmos direitos de participação e de voto
que os restantes membros do Comité. Os representantes dos parceiros sociais nos Comités de acompanha-
mento foram apoiados pela Scift Aid, um projecto de comunicação em linha, que lhes forneceu documenta-
ção, formação e ajuda com projectos. Os sindicatos italianos conseguiram um sucesso considerável nas
regiões do Objectivo 3 em 2000-2006: a maior parte dos recursos do Fundo Social Europeu nestas regiões
foi atribuída ao apoio a políticas activas de emprego e de aprendizagem ao longo da vida.

Considerando a experiência do envolvimento dos parceiros sociais no período 2000-2006 nas regiões italia-
nas dos Objectivos 1 e 3, é possível salientar os pontos fortes e fracos da sua participação. Três aspectos
devem ser salientados no que respeita aos pontos fortes. Primeiro, os parceiros sociais estiveram mais
envolvidos no período de programação de 2000-2006 do que no passado. Segundo, desempenharam um
papel activo, especialmente no arranque do período de programação dos fundos da UE. Terceiro, o Diálogo
Social foi reforçado pela discussão com as autoridades públicas nacionais e locais. Entre os pontos fracos,
devem considerar-se igualmente três aspectos. Primeiro, a administração pública italiana tendia a conferir
aos parceiros sociais apenas um papel formal nalgumas ocasiões. Segundo, a discussão da programação
dos fundos da UE era frequentemente limitada aos representantes dos parceiros sociais que integravam os
Comités de acompanhamento. Finalmente, ainda não se procedeu a uma análise do impacto dos fundos da
UE no emprego e na organização do trabalho. 

Tendo presente estes pontos fortes e fracos, devem ser extraídas algumas ilações para o período de progra-
mação dos fundos da UE de 2007-2013. No âmbito do novo Objectivo da “Convergência” (anteriormente o
Objectivo 1), os parceiros sociais são encorajados a participar activamente em acções de desenvolvimento
de capacidade e a realizar actividades conjuntas nas áreas da definição de políticas onde têm um papel
decisivo (por exemplo, aprendizagem ao longo da vida, modernização da organização do trabalho e resolu-
ção das consequências da reestruturação). Além disso, no novo Objectivo da Competitividade Regional e do
Emprego, os parceiros sociais precisam de atribuir uma maior ênfase a instrumentos destinados a avaliar o
impacto dos fundos da UE na qualidade e no número de empregos. 

Ornella Cilona
CGIL 
Itália
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A EXPERIÊNCIA ESPANHOLA (1)

Aspectos temáticos

Os Programas Operacionais foram desdobrados em cinco vertentes temáticas, a saber:

1. Acções que visam promover o emprego e a formação profissional (formação profissional para os desem-
pregados) (Objectivos 1 e 3).

2. Acções na área da formação contínua e reforço das competências empresariais (Objectivos 1 e 3).
3. Organização do sistema de formação profissional (Objectivos 1 e 3).
4. Sistema de investigação, desenvolvimento e inovação espanhol (Objectivo 1)
5. Combate à discriminação (Objectivos 1 e 3). Transversal.

A estrutura da programação seguida pela Espanha 

■ Dois grandes grupos de Programas Operacionais, resultantes da afectação de competências atribuídas ao
Governo Central e às Comunidades Autónomas.

■ As acções planeadas pelo FSE são desdobradas em:
• Programas Regionais, que cobrem as acções de cada governo autónomo, abrangendo as cinco áreas prio-

ritárias de acção estabelecidas pelo Regulamento do FSE; 
• Programas Pluri-regionais, que têm um carácter horizontal e que seguem uma estrutura ligada aos domí-

nios de acção e combinam as acções nacionais da administração pública com as de outros serviços nacio-
nais.

Estrutura 

Tema I. Desempregados

Medida 1 – Confere aos desempregados oportunidades que os ajudam a integrar o mercado de trabalho
■ Formação profissional (para o desempregado)
■ Plano Nacional de Formação e Integração, Plano PFI, Decreto Real 631/1993, de 3 de Maio.

Descrição:
Formação profissional gratuita para todos que queiram entrar no mercado de trabalho ou desejem nova
formação ou, ainda, obter uma qualificação especializada.

Esta medida será complementada por estudos em curso concebidos para identificar novas fontes de
emprego, em sectores e profissões emergentes ou em expansão, tomando em consideração a evolução das
competências profissionais e as consequentes necessidades de formação.

Grupos-alvo:
Para estas acções foi estabelecida prioridade de acesso aos seguintes grupos:
a) Pessoas desempregadas que estejam a receber subsídio de desemprego ou qualquer compensação para
esse efeito.
b) Pessoas desempregadas com mais de 25 anos, especialmente as registadas como desempregadas há
mais de um ano.
c) Pessoas desempregadas com menos de 25 anos que tenham perdido um emprego que tinham pelo
menos há seis meses. 
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d) Pessoas desempregadas com dificuldades específicas de integração.

A fim de assegurar uma melhor integração das mulheres no mercado de trabalho, o plano F.I.P. estabelece
o objectivo de conseguir uma taxa de participação feminina de 60% nas suas acções de formação.

Medida 2: Luta contra o desemprego de longa duração através de acções de reintegração laboral para esses
desempregados

■ Seminários para o emprego
O objectivo desta medida é melhorar a empregabilidade de pessoas desempregadas com 25 ou mais anos
através da sua participação em serviços de utilidade pública ou social ou serviços relacionados com novas
fontes de emprego.

Descrição:
Nos seminários para o emprego, os trabalhadores que neles participam recebem formação apropriada
referente ao posto de trabalho a preencher, através de cursos intercalares organizados entre os períodos
de emprego. 
Grupos-alvo
Pessoas desempregadas com 25 ou mais anos, com foco especial nos desempregados de longa duração
e nas pessoas com mais de 45 anos, e mulheres e pessoas com qualquer tipo de deficiência.

Tema 2.  Trabalhadores empregados 

Subsistema nacional de formação contínua

• Baseia-se nos Acordos de formação contínua estabelecidos entre os parceiros sociais (acordos bipartidos)
e entre estes e o Governo (acordos tripartidos). Estes acordos são renovados quadrienalmente.

• A formação contínua de trabalhadores está orientada para formas mais eficazes de organização do traba-
lho. 

• O objectivo é antecipar as adaptações necessárias aos processos de produção e, simultaneamente, alertar
para matérias ambientais. 

• Foco especial nas empresas de pequena e média dimensão (PME)

Grupo-alvo: trabalhadores empregados.

Para os objectivos dos Acordos acima referidos, entende-se por formação contínua:

a) Acções de formação realizadas para empresas, trabalhadores ou respectivas organizações representati-
vas, tendo simultaneamente como objectivos a melhoria das competências e qualificações e a reciclagem
dos trabalhadores empregados. Estas acções podem assumir a forma de programas de procura ou de
oferta de formação e de programas de formação intersectoriais.

b) Medidas de formação adicionais e paralelas que contribuam para a detecção de novas necessidades de
formação e para o desenvolvimento de novos instrumentos e metodologias aplicáveis à formação.

c) Licenças de formação individuais que permitam aos trabalhadores melhorar as suas qualificações. 

A formação contínua deve desempenhar as seguintes funções: 

• Assegurar a adaptação permanente às necessidades em mutação das profissões e de postos de trabalho
específicos, através da melhoria das competências e qualificações fundamentais para as empresas e para
os seus trabalhadores. 

• Dar oportunidades de progressão social que permitam a muitos trabalhadores “não estagnarem” nas
qualificações profissionais.

• Ter uma função preventiva, vocacionada para antecipar as possíveis consequências negativas da criação
do mercado único e ultrapassar as dificuldades com que se defrontam os sectores e empresas que estão
a atravessar uma reorganização económica e tecnológica.
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Tema 3: Organização do sistema de formação profissional 

Formação profissional inicial/regulamentada

A educação adquirida no sistema geral não-universitário pode ser desdobrada nos seguintes níveis, fases e
ciclos:

■ Educação pré-primária.
■ Ensino primário.
■ Ensino secundário, que abrange as seguintes fases:

- Ensino secundário obrigatório
- Programas de Garantia Social
- Formação profissional específica
- Bacharelato (certificado de conclusão do ensino secundário)

■ Ensino pós-secundário não-universitário 
- Formação profissional específica avançada.

Criação do sistema nacional de formação e qualificação profissionais

É criado o Instituto Nacional de Qualificações com os seguintes objectivos:
■ Estabelecer, com os parceiros sociais, um Catálogo Nacional de Qualificações e cursos de formação asso-
ciados. Isto é fundamental para se estabelecer uma ligação com as estruturas de formação profissional
criadas através da negociação colectiva e integrar os vários subsistemas profissionais, incluindo o que
abrange a formação inicial. 
■ Este catálogo serve de quadro de referência para a acreditação de qualificações profissionais, indepen-
dentemente da forma como foram obtidas (formal, não-formal ou informal).

As funções do Instituto Nacional de Qualificações estão estabelecidas no artigo 2º do Decreto Real
375/1999. Vale a pena salientar as seguintes funções:

■ Criação e gestão do Sistema Nacional de Qualificações.
■ Criação de um Sistema de Acreditação e Reconhecimento de Competências Profissionais.
■ Definição de medidas necessárias para a regulação do sistema de correspondência, validação e equiva-
lência entre os três subsistemas de  formação profissional, incluindo experiência adquirida no trabalho.
■ Disponibilização de informação sobre a evolução da oferta e procura de profissões, empregos e perfis do
mercado de trabalho, considerando nomeadamente os sistemas de classificação profissionais que emergi-
ram da negociação colectiva.
■ Estabelecimento de um processo para tornar as Agências ou Institutos das Comunidades Autónomas e os
Parceiros Sociais conjuntamente responsáveis, quer pela definição do Catálogo de Qualificações
Profissionais, quer pela actualização das exigências dos sectores.
■ Desenvolvimento, em nome do Conselho Geral de Formação profissional, de actividades de formação
profissional, como por exemplo relatórios, estudos, análises comparativas, compilação de documentos,
bibliografias e seminários académicos a níveis nacional e comunitário. 

Sistema Nacional de Qualificações 

O SNQP (Sistema Nacional de Qualificações Profissionais) compreende três elementos estruturais:

1) O Catálogo Oficial de Qualificações Profissionais.
2) O Catálogo Integrado de Formação Modular (referido como CIM)
3) O Sistema de Reconhecimento e Acreditação das Competências Profissionais. 

1) Catálogo Oficial de Qualificações Profissionais

Com este Catálogo, a formação profissional, em todos os seus subsistemas, terá um quadro de referên-
cia comum de competências que permite assegurar que as acções de formação estão de acordo com as
necessidades actuais (e previsíveis) de qualificação para os processos de produção e para o mercado de
trabalho, incluindo as necessidades de qualificação das várias Comunidades Autónomas, de outros
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Estados-Membros da União Europeia e das economias industrializadas. 
O Catálogo contém a referência “Oficial” e portanto a sua elaboração deve basear-se no princípio da
manutenção de todo o mercado de trabalho.

2) Catálogo Integrado de Formação Modular (CIM)
Juntamente com o Catálogo Oficial de Qualificações Profissionais, o CIM será o elemento essencial para
termos a oferta completa de formação dos três subsistemas de formação profissional: formação regula-
mentada/inicial, profissional e contínua. 
O CIM, organizado em módulos ajustados às necessidades da população activa, empregada e desempre-
gada, e às necessidades da população em idade escolar, será oferecido na rede de centros de formação
profissional.

3) Sistema de Reconhecimento e Acreditação das Competências Profissionais. 
Este sistema deve permitir:
Avaliar, reconhecer e acreditar as competências e qualificações que as pessoas possuem, independente-
mente da forma como foram obtidas, mesmo por vias informais, aumentando ao mesmo tempo o valor
da acreditação com perspectivas para a progressão das pessoas nas suas carreiras e promoção da possi-
bilidade de aprendizagem ao longo da vida de todos os cidadãos.

Elaboração do Sistema Nacional de Qualificações 

Esta elaboração abrange seis fases:

1) Preparação de dados e formação do grupo de trabalho. Com a participação dos parceiros sociais.
2) Elaboração da qualificação. Com a participação dos parceiros sociais.
3) Definição da formação associada. Com a participação dos parceiros sociais.
4) Verificação externa. Realizada com a participação dos parceiros sociais. 
5) Negociação da qualificação com o Conselho Geral de Formação Profissional. Grupo tripartido.
6) Negociação da qualificação com o Conselho das Escolas (com representação dos parceiros sociais) e
departamentos relevantes do Governo.

1) Preparação de dados e formação do grupo de trabalho 
Determina a categoria de trabalho que será objecto de análise e identifica e analisa as qualificações que
podem ser conseguidas dentro desse domínio de trabalho.
A UGT está envolvida e propõe peritos para estes grupos de trabalho, que são seleccionados de acordo
com o seu perfil técnico e não com base em critérios de representação. A selecção é feita pelo Governo.

2) Elaboração da qualificação 
Elaboração da Qualificação das competências gerais e determinação das unidades específicas de compe-
tência. Este aspecto está estreitamente relacionado com as funções a desempenhar pelo trabalhador que
possui esta qualificação. Ao mesmo tempo, apresenta uma lista dos empregos e tarefas mais importan-
tes associados com essa qualificação. 

3) Definição da formação associada 
Assegurar a relevância da formação, incluindo por vezes considerações sobre os requisitos em termos de
créditos de formação para a prática da mobilidade, particularmente em “profissões regulamentadas”.
(‘Profissão regulamentada’: a actividade ou o conjunto de actividades profissionais em que o acesso, o
exercício ou uma das modalidades de exercício se encontram directa ou indirectamente subordinados,
nos termos de disposições
legislativas, regulamentares ou administrativas, à posse de determinadas qualificações profissionais.
Directiva 2005/36/CE, de 7 de Setembro de 2005, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao
reconhecimento das qualificações profissionais.)

4) Verificação externa 
Compreende dois canais:

1) Aspectos relacionados com a definição das qualificações, funções a desenvolver pelos trabalhado-
res que as possuem, as suas relações com a informação obtida na negociação colectiva e estimativa
do tempo necessário para a sua aquisição.
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2) Aspectos que se referem à conformidade da formação que está indicada no documento que esta-
belece cada qualificação e definição da competência geral que a caracteriza.

5) Negociações para a elaboração da qualificação
Negociações sobre a qualificação com o Conselho Geral de Formação Profissional.
Grupo tripartido. Conselho Consultivo para a formação profissional não-universitária.

6) Negociações sobre a qualificação com o Conselho das Escolas (onde existe uma representação de
parceiros sociais) e os departamentos ministeriais envolvidos.

Progresso na elaboração do Catálogo de Qualificações e Formação Profissional 

O Catálogo está dividido em 26 categorias de trabalho/profissionais.

Calcula-se que a primeira edição contenha cerca de 600 qualificações. Actualmente possui 223 qualifica-
ções profissionais publicadas nos anexos dos seguintes Decretos Reais:

• Decreto Real 295/2004 (BOE, de 9 de Março) que inclui 97 qualificações.
• Decreto Real 1087/2005 (BOE, de 5 de Outubro de 2005) que inclui 65 qualificações.
• Decreto Real 1228/2006 (BOE, de 3 de Janeiro de 2007) que inclui 61 qualificações.

Estão actualmente a decorrer negociações sobre 112 qualificações. 
No conjunto, foram oficialmente definidas 495 qualificações.

Luis Galiano
UGT-E
Espanha
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A EXPERIÊNCIA ESPANHOLA (2)

Decreto Real 395/2007, que regula o subsistema de formação profissional para o emprego
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Introdução do DR

Após 13 anos com dois tipos de formação diferentes  –
Tornou-se necessário integrá-los

formação profissional e formação contínua                   

num modelo único de
formação 
profissional 

Lei Orgânica 5/2002 relativa às qualificações e à formação profissional

Acórdãos do Tribunal Constitucional que definem o âmbito de acção dos serviços da
administração a nível central e regional no domínio da formação contínua

Lei do Emprego de 2003, que coloca a formação no centro das políticas do mercado
de trabalho destinadas a atingir os objectivos do emprego

Outros regulamentos que não visam especificamente a formação, mas que influen-
ciam o seu desenvolvimento, como a Lei geral relativa aos subsídios (Lei 38/2003)

Além disso, alguns elementos tiveram impacto no modelo de formação profissional nos últi-
mos anos:

DR 395/2007 Formação profissional
para o emprego

Introdução do DR (cont.)

Além disso, atendendo a que

a União Europeia considera a aprendizagem ao longo da vida como um pilar fun-
damental da sua estratégia de emprego e a incluiu nos indicadores estruturais da

Estratégia de Lisboa para os objectivos da educação e da formação para o ano 
de 2010

O governo e as organizações sindicais e de empregadores
assinaram consequentemente o Acordo sobre formação profissional

para o emprego em 7 de Fevereiro de 2006

DECRETO REAL 395/2007 QUE REGULA O SUBSISTEMA DE
FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O EMPREGO

publicado no BOE em 23 de Março de 2006

DR 395/2007 Formação profissional
para o emprego
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O DR regula:

As diversas iniciativas de formação que constituem o 
subsistema

Os procedimentos operacionais e o financiamento

A estrutura organizativa e a estrutura de participação institucional

O subsistema é constituído por todos os instrumentos
e acções que proporcionem às pessoas

empregadas e desempregadas formação que
satisfaça as suas necessidades, contribuindo

ao mesmo tempo para o desenvolvimento
de uma economia baseada no conhecimento

Introdução do DR (cont.)

DR 395/2007 Formação profissional
para o emprego

Finalidades do sistema

• Formação ao longo da vida

• Fornecer conhecimentos adequados e experiência

• Melhorar a produtividade e a competitividade das empresas

• Aumentar a empregabilidade

• Fornecer a acreditação de qualificações  

DR 395/2007 Formação profissional
para o emprego
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Princípios do sistema

1. Transparência, simplicidade, qualidade e eficácia

2. Uma única unidade financeira para a contribuição para a formação profissional

3. Unidade no mercado de trabalho e livre circulação dos trabalhadores
durante a formação

4. Cooperação e coordenação entre os serviços governamentais competentes

5. Ligações ao diálogo social e à negociação colectiva sectorial

6. Participação dos parceiros sociais

7. Ligações ao sistema nacional de qualificações profissionais

8. Direito à formação relacionada com o emprego e igualdade de acesso à formação
para trabalhadores e empresas

DR 395/2007 Formação profissional
para o emprego

Iniciativas incluídas no DR

Criação de procura

Criação de oferta

Formação relacionada com o trabalho

Iniciativas de apoio à formação

DR 395/2007 Formação profissional
para o emprego
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Trabalhadores abrangidos

Todos os trabalhadores empregados e desempregados,
incluindo os que não pagam contribuição para a FP

Criação de procura
Trabalhadores com um emprego remunerado que prestam serviços a empre-
sas, incluindo trabalhadores despedidos que estão desempregados e tem-
porariamente desempregados 

Criação de oferta
Trabalhadores empregados e desempregados 

Formação relacionada com o trabalho
Trabalhadores contratados para a formação (contratos de formação) e
desempregados (programas governamentais de formação no local de 
trabalho) 

DR 395/2007 Formação profissional
para o emprego

Trabalhadores abrangidos (cont.)

Formação para trabalhadores da administração pública: mediante acor-
dos de formação contínua celebrados pelos departamentos governa-
mentais e uma participação até 10% em programas intersectoriais 

Os seguintes grupos podem ser prioritários: 

Desempregados Empregados
- Mulheres

- Deficientes
- Pessoas afectadas e vítimas
de terrorismo e de violência

com base no sexo
- Pessoas com mais de 45 anos

- Jovens
- Desempregados de longa duração

- Pessoas em risco de exclusão
social

- Empregados de PME
- Trabalhadores com fracas quali-

ficações

DR 395/2007 Formação profissional
para o emprego
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Financiamento do sistema

... de acordo com as disposições da Lei Geral do Orçamento, o sistema
será financiado a partir de:

FUNDOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PARA A
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

FUNDOS DO FUNDO SOCIAL EUROPEU 

CONTRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO
DO SPEE

Além disso,

AS REGIÕES PODEM CONTRIBUIR COM FUNDOS PRÓPRIOS

DR 395/2007 Formação profissional
para o emprego

Certificados de competência profissional

Abrange a formação associada ao catálogo nacional de 
qualificações profissionais (CNQP)

Constituem uma acreditação oficial de competências profissionais que permi-
tem a uma pessoa realizar uma actividade profissional

Estão relacionados com unidades específicas de competências profissionais
enumeradas no catálogo

Cada certificado pode abranger uma ou mais unidades de competência

A unidade de competência é a mais pequena que pode ser verificada e a 
unidade cumulativa para obter um certificado de competência profissional 

Certificados de
competência

profissional

DR 395/2007 Formação profissional
para o emprego
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Paco Moreno
CC.OO.
Espanha

Certificados de competência profissional (cont.)

Será emitido um certificado de competência profissional quando 
todos os módulos de formação de todas as unidades de competência do 
curso tiverem sido concluídos com êxito

As acreditações parciais caducam quando um ou mais módulos de formação
do catálogo tiverem sido concluídos com êxito

Formação não associada ao catálogo: deve ser emitido aos participantes:
- Certificado de frequência
- Diploma que certifique a formação, com uma avaliação positiva

Tal como a experiência profissional, esta formação pode ser reconhecida atra-
vés de acreditações totais ou parciais de competência profissional, de acordo
com a regulamentação 

Certificados de
competência

profissional

DR 395/2007 Formação profissional
para o emprego
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REGULAMENTO (CE) N.O 1081/2006 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de 5 de Julho de 2006

relativo ao Fundo Social Europeu e que revoga o Regulamento (CE) n.o 1784/1999

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
nomeadamente o artigo 148.o,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social
Europeu (1),

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões (2),

Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (3),

Considerando o seguinte:

(1) O Regulamento (CE) n.o 1083/2006 do Conselho, de
11 de Julho de 2006, que estabelece disposições gerais
sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o
Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão (4), cria o
enquadramento da acção dos fundos estruturais e do
Fundo de Coesão e define, nomeadamente, os objectivos,
princípios e regras relativos à parceria, programação,
avaliação e gestão. É, pois, necessário definir a missão do
Fundo Social Europeu (FSE) em relação às atribuições
previstas no artigo 146.o do Tratado e no contexto do
empenhamento dos Estados-Membros e da Comunidade
em desenvolver uma estratégia coordenada em matéria
de emprego nos termos do artigo 125.o do Tratado.

(2) Deverão estabelecer-se disposições específicas relativas
ao tipo de actividades que podem ser financiadas pelo
FSE no âmbito dos objectivos que constam do
Regulamento (CE) n.o 1083/2006.

(3) O FSE deverá reforçar a coesão económica e social
através da melhoria das oportunidades de emprego no
âmbito das atribuições cometidas ao FSE pelo
artigo 146.o do Tratado e das atribuições cometidas aos
fundos estruturais ao abrigo do artigo 159.o do Tratado,
nos termos do Regulamento (CE) n.o 1083/2006.

(4) O que precede assume importância acrescida atendendo
aos desafios decorrentes do alargamento da União e do
fenómeno da globalização económica. Neste contexto,
deverá reconhecer-se a importância do modelo social
europeu e da respectiva modernização.

(5) Em conformidade com os artigos 99.o e 128.o do
Tratado, e tendo em vista a reorientação da Estratégia de
Lisboa para o crescimento e o emprego, o Conselho
aprovou um pacote integrado que engloba as Orien-
tações Gerais das Políticas Económicas e as Orientações
para o Emprego, estabelecendo estas últimas os objec-
tivos, as prioridades e as metas a atingir em matéria de
emprego. Neste contexto, o Conselho Europeu
de Bruxelas de 22 e 23 de Março de 2005 apelou à
mobilização de todos os meios nacionais e comunitários
adequados, incluindo a política de coesão.

(6) Foram retirados novos ensinamentos da iniciativa comu-
nitária Equal, especialmente no que diz respeito à articu-
lação das acções locais, regionais, nacionais e europeias.
Esses ensinamentos deverão ser integrados no apoio do
FSE. Há que prestar atenção especial à participação de
grupos-alvo, à integração de migrantes, nomeadamente
os que procuram asilo, à identificação de questões polí-
ticas e sua posterior integração, a técnicas de inovação e
experimentação, a metodologias de cooperação transna-
cional, à inclusão de grupos marginalizados relativa-
mente ao mercado de trabalho, ao impacto das questões
sociais no mercado interno e ao acesso a projectos reali-
zados por organizações não governamentais e respectiva
gestão.

(7) O FSE deverá apoiar as políticas dos Estados-Membros
estreitamente relacionadas com as orientações e reco-
mendações no âmbito da Estratégia Europeia para o
Emprego e com os objectivos pertinentes da Comuni-
dade em relação à inclusão social, à não discriminação, à
promoção da igualdade, ao ensino e à formação, a fim
de melhor contribuir para a execução dos objectivos e
metas acordados no Conselho Europeu de Lisboa de
23 e 24 de Março de 2000 e no Conselho Europeu de
Göteborg de 15 e 16 de Junho de 2001.

(8) O FSE deverá também atender às dimensões e conse-
quências relevantes da evolução demográfica verificada
na população activa da Comunidade, nomeadamente
através da formação profissional ao longo da vida.

(9) Tendo em vista uma melhor antecipação e gestão da
mudança e o aumento do crescimento económico, das
oportunidades de emprego para as mulheres e os
homens e da qualidade e produtividade no trabalho no
âmbito dos objectivos da Competitividade Regional e do
Emprego e da Convergência, a intervenção do FSE
deverá centrar-se, em especial, na melhoria da capaci-
dade de adaptação dos trabalhadores e das empresas, no
reforço do capital humano e do acesso ao emprego e à
participação no mercado de trabalho, no reforço da
inclusão social das pessoas desfavorecidas, na luta contra
a discriminação, no incentivo à entrada no mercado de
trabalho das pessoas economicamente inactivas e na
promoção de parcerias para a reforma.

31.7.2006L 210/12 Jornal Oficial da União EuropeiaPT

(1) JO C 234 de 22.9.2005, p. 27.
(2) JO C 164 de 5.7.2005, p. 48.
(3) Parecer do Parlamento Europeu de 6 de Julho de 2005 (ainda não

publicado no Jornal Oficial), posição comum do Conselho de
12 de Junho de 2006 (ainda não publicada no Jornal Oficial) e
posição do Parlamento Europeu de 4 de Julho de 2006 (ainda não
publicada no Jornal Oficial).

(4) Ver página 25 do presente Jornal Oficial.
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(10) Para além destas prioridades, nas regiões e Estados-Mem-
bros menos desenvolvidos, no âmbito do Objectivo da
Convergência e tendo em vista aumentar o crescimento
económico, as oportunidades de emprego para as
mulheres e os homens e a qualidade e produtividade no
trabalho, é necessário reforçar e melhorar o investimento
em capital humano e melhorar a capacidade institu-
cional, administrativa e judicial, em especial a fim de
preparar e executar reformas e proceder à aplicação do
acervo.

(11) No âmbito destas prioridades, a selecção das inter-
venções do FSE deverá ser feita de forma flexível para
atender aos desafios específicos de cada Estado-Membro,
devendo os tipos de acções prioritárias financiados pelo
FSE permitir uma margem de manobra para responder a
estes desafios.

(12) A promoção de actividades transnacionais e inter-regio-
nais inovadoras constitui uma dimensão importante que
deverá ser integrada no âmbito de intervenção do FSE.
Para fomentar a cooperação, os Estados-Membros
deverão programar as acções transnacionais e regionais
através de uma abordagem horizontal ou de um eixo
prioritário específico.

(13) É necessário assegurar que a acção do FSE seja coerente
com as políticas previstas no âmbito da Estratégia Euro-
peia para o Emprego e concentrar o apoio do FSE na
execução das orientações e recomendações no âmbito
dessa estratégia.

(14) A execução eficiente e eficaz das acções apoiadas pelo
FSE assenta na boa governação e na parceria entre todos
os intervenientes territoriais e socioeconómicos perti-
nentes, em especial os parceiros sociais e outros interes-
sados, nomeadamente a nível nacional, regional e local.
Os parceiros sociais têm um papel central na parceria
global para a mudança, e é essencial que se empenhem
no reforço da coesão económica e social, melhorando o
emprego e as oportunidades de emprego. Neste
contexto, sempre que os empregadores e os trabalha-
dores contribuírem colectivamente para apoiar financei-
ramente as acções do FSE, essa participação financeira,
sendo embora uma despesa privada, será tida em conta
para efeitos do cálculo do co-financiamento do FSE.

(15) O FSE deverá apoiar as acções que se coadunam com as
orientações e as recomendações pertinentes no âmbito
da Estratégia Europeia para o Emprego. No entanto, as
alterações das orientações e das recomendações apenas
obrigam à revisão dos programas operacionais caso um
Estado-Membro, ou a Comissão em concertação com
um Estado-Membro, considere que o programa opera-
cional deverá atender a alterações significativas de ordem
socioeconómica, ou atender mais, ou de forma diferente,
a mudanças de fundo nas prioridades comunitárias,
nacionais ou regionais, ou à luz das avaliações efec-
tuadas, ou caso se registem dificuldades de execução.

(16) Os Estados-Membros e a Comissão deverão assegurar
que a execução das prioridades financiadas pelo FSE no
âmbito dos Objectivos da Convergência e da Competiti-
vidade Regional e do Emprego contribua para a
promoção da igualdade e a eliminação das desigualdades
entre mulheres e homens. A adopção de uma estratégia
de integração das questões de género deverá ser articu-
lada com medidas específicas para aumentar a partici-
pação sustentável e a progressão das mulheres no
emprego.

(17) O FSE deverá também apoiar a assistência técnica, com
especial destaque para o fomento da aprendizagem
mútua através do intercâmbio de experiências e da divul-
gação de boas práticas, e para o realce da contribuição
do FSE para os objectivos e prioridades das políticas
comunitárias em matéria de emprego e de inclusão
social.

(18) O Regulamento (CE) n.o 1083/2006 dispõe que as regras
de elegibilidade das despesas devem ser determinadas a
nível nacional, com algumas excepções em relação às
quais é necessário estabelecer disposições específicas.
Deverão, pois, ser aprovadas disposições relativamente
às excepções relacionadas com o FSE.

(19) Por razões de clareza, o Regulamento (CE) n.o 1784/
/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 12 de Julho de 1999, relativo ao Fundo Social
Europeu (1), deverá ser, pois, revogado,

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

Objecto

1. O presente regulamento estabelece as atribuições do
Fundo Social Europeu (FSE), o âmbito da sua intervenção,
disposições específicas e os tipos de despesa elegível para a
intervenção.

2. O FSE rege-se pelo disposto no Regulamento (CE) n.o

1083/2006 e no presente regulamento.

Artigo 2.o

Atribuições

1. O FSE contribui para as prioridades da Comunidade no
que respeita ao reforço da coesão económica e social, melho-
rando o emprego e as oportunidades de emprego, promovendo
um elevado nível de emprego e mais e melhores empregos.
Actua através do apoio às políticas dos Estados-Membros desti-
nadas a atingir o pleno emprego e a qualidade e produtividade
no trabalho, a promover a inclusão social, nomeadamente o
acesso das pessoas desfavorecidas ao emprego, e a reduzir as
disparidades de emprego a nível nacional, regional e local.
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Em especial, o FSE apoia acções compatíveis com as medidas
tomadas pelos Estados-Membros com base nas orientações no
âmbito da Estratégia Europeia para o Emprego, incluídas nas
Orientações Integradas para o Crescimento e o Emprego, e nas
recomendações de acompanhamento.

2. No cumprimento das atribuições referidas no n.o 1, o FSE
apoia as prioridades da Comunidade no que diz respeito à
necessidade de reforçar a coesão social, aumentar a produtivi-
dade e a competitividade e promover o crescimento económico
e o desenvolvimento sustentável. Ao fazê-lo, o FSE tem em
conta as prioridades relevantes e os objectivos da Comunidade
nos domínios do ensino e formação, do aumento da partici-
pação no mercado de trabalho das pessoas economicamente
inactivas, do combate à exclusão social — em especial dos
grupos desfavorecidos, como as pessoas portadoras de defi-
ciência — e da promoção da igualdade entre mulheres e
homens e da não discriminação.

Artigo 3.o

Âmbito de intervenção

1. No âmbito dos Objectivos da Convergência e da Competi-
tividade Regional e do Emprego, o FSE apoia acções a desen-
volver nos Estados-Membros de acordo com as prioridades
adiante enunciadas:

a) Reforço da capacidade de adaptação dos trabalhadores, das
empresas e dos empresários, com o objectivo de melhorar a
capacidade de antecipação e a gestão positiva da evolução
económica, promovendo em especial:

i) a aprendizagem ao longo da vida e aumento do investi-
mento em recursos humanos por parte das empresas,
especialmente as PME, e dos trabalhadores, através do
desenvolvimento e aplicação de sistemas e estratégias,
designadamente do sistema de aprendizagem, que asse-
gurem um acesso mais fácil à formação, em especial, aos
trabalhadores pouco qualificados e mais velhos, do
desenvolvimento das qualificações e competências, da
divulgação das tecnologias de informação e comuni-
cação, da aprendizagem electrónica (e-learning), das
tecnologias ecológicas e das técnicas de gestão, e da
promoção da iniciativa empresarial e inovação e da
criação de empresas;

ii) a concepção e divulgação de formas de organização do
trabalho inovadoras e mais produtivas e, nomeadamente,
de melhores disposições em matéria de saúde e segu-
rança no trabalho, a definição das futuras necessidades
em matéria de emprego e de competências e a criação de
serviços específicos de emprego, formação e apoio, desig-
nadamente a recolocação, para trabalhadores em
situações de reestruturação de empresas e sectores;

b) Melhoria do acesso ao emprego e inclusão sustentável no
mercado laboral das pessoas que procuram trabalho e das
pessoas inactivas, prevenção do desemprego, designada-
mente do desemprego de longa duração e do desemprego
jovem, fomento do envelhecimento activo e prolongamento

da vida activa e aumento da participação no mercado
laboral, promovendo em especial:

i) a modernização e reforço das instituições do mercado
de trabalho, designadamente dos serviços de emprego e
outras iniciativas relevantes no contexto das estratégias
da União Europeia e dos Estados-Membros para atingir
o pleno emprego;

ii) a aplicação de medidas activas e preventivas que asse-
gurem a identificação atempada das necessidades através
de planos de acção individuais e de um apoio personali-
zado, como formação por medida, procura de emprego,
recolocação e mobilidade, trabalho por conta própria e
criação de empresas, designadamente empresas coopera-
tivas, incentivos à participação no mercado de trabalho,
medidas flexíveis para manter os trabalhadores mais
idosos activos por mais tempo e medidas de conciliação
da vida profissional e familiar, tais como um acesso faci-
litado a estruturas de acolhimento de crianças e cuidados
a pessoas dependentes;

iii) a integração da perspectiva de género e acções especí-
ficas para melhorar o acesso ao emprego e aumentar a
participação sustentável e a progressão das mulheres no
emprego e reduzir no mercado laboral a segregação
baseada no género, abordando nomeadamente as causas,
directas e indirectas, das diferenças salariais entre as
mulheres e os homens;

iv) acções específicas para aumentar a participação dos
migrantes no emprego e assim reforçar a sua inserção
social e para facilitar a mobilidade geográfica e profissi-
onal dos trabalhadores e a integração de mercados labo-
rais transfronteiriços, nomeadamente através da orien-
tação profissional, e a formação linguística e validação
das competências e qualificações adquiridas;

c) Reforço da inclusão social das pessoas desfavorecidas, tendo
em vista a sua inserção sustentável no emprego, e luta
contra todas as formas de discriminação no mercado de
trabalho, promovendo em especial:

i) vias de integração e reentrada no emprego para as
pessoas desfavorecidas, nomeadamente pessoas vítimas
de exclusão social, jovens que abandonam prematura-
mente os estudos, minorias, pessoas com deficiência e
pessoas que asseguram cuidados a dependentes, através
de medidas de empregabilidade, nomeadamente no
domínio da economia social, do acesso ao ensino e à
formação profissionais e de acções de acompanhamento
e de apoio por parte de serviços pertinentes de proximi-
dade que contribuam para melhorar as oportunidades de
emprego;

ii) a aceitação da diversidade no local de trabalho e luta
contra a discriminação no acesso ao mercado laboral e
na progressão de carreira, nomeadamente através de
campanhas de sensibilização, da participação de comuni-
dades e empresas locais e da promoção de iniciativas
locais de emprego;
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d) Reforço do capital humano, promovendo em especial:

i) a concepção e introdução de reformas nos sistemas de
ensino e formação, tendo em vista desenvolver a empre-
gabilidade, a melhoria da relevância do ensino e da
formação iniciais e profissionais para o mercado de
trabalho e a actualização contínua das competências dos
formadores, na perspectiva da inovação e de uma
economia baseada no conhecimento;

ii) a criação de redes de instituições de ensino superior,
centros tecnológicos e de investigação e empresas;

e) Promoção de parcerias, de pactos e de iniciativas mediante a
criação de redes entre as partes interessadas, tais como os
parceiros sociais e as organizações não governamentais, a
nível transnacional, nacional, regional e local, a fim de
mobilizar para as reformas no domínio da inclusão no
emprego e no mercado de trabalho.

2. No âmbito do Objectivo da Convergência, o FSE apoia
igualmente acções a desenvolver nos Estados-Membros de
acordo com as prioridades adiante enunciadas:

a) Aumento e melhoria do investimento em capital humano,
promovendo em especial através:

i) a introdução de reformas dos sistemas de ensino e
formação, especialmente tendo em vista aumentar a
capacidade de resposta das pessoas às necessidades de
uma sociedade baseada no conhecimento e na aprendi-
zagem ao longo da vida;

ii) uma maior participação no ensino e formação ao longo
da vida, em especial através de acções destinadas a
reduzir o abandono escolar prematuro e a segregação
curricular baseada no género, e a melhoria do acesso ao
ensino e à formação inicial, profissional e superior, bem
como da qualidade dos mesmos;

iii) o desenvolvimento do potencial humano no domínio da
investigação e da inovação, nomeadamente através de
estudos de pós-graduação e da formação de investiga-
dores;

b) Reforço da capacidade institucional e da eficiência das admi-
nistrações públicas e dos serviços públicos a nível nacional,
regional e local e, se for caso disso, dos parceiros sociais e
das organizações não governamentais, tendo em vista a
realização de reformas, uma melhor regulamentação e uma
boa governação, designadamente nos domínios económico,
laboral, educativo, social, ambiental e judicial, promovendo
em especial:

i) mecanismos para uma melhor formulação, acompanha-
mento e avaliação de políticas e programas, designada-
mente através da elaboração de estudos e estatísticas e
do concurso de peritos, do apoio à coordenação interser-

viços e do diálogo entre os organismos públicos e
privados relevantes;

ii) o desenvolvimento da capacidade de execução das polí-
ticas e programas nas áreas pertinentes, designadamente
no que diz respeito ao cumprimento da legislação, espe-
cialmente através da formação contínua de quadros
directivos e restante pessoal e do apoio específico aos
principais serviços, organismos de inspecção e agentes
socioeconómicos, nomeadamente os parceiros sociais e
ambientais, as organizações não governamentais rele-
vantes e as organizações profissionais representativas.

3. De entre as prioridades a que se referem os n.os 1 e 2,
cada Estado-Membro pode concentrar-se nas mais adequadas
aos desafios com que se depara.

4. O FSE pode financiar as acções enumeradas no n.o 2 do
artigo 3.o do presente regulamento no território dos Esta-
dos-Membros elegíveis para apoio ou apoio transitório ao
abrigo do Fundo de Coesão, nos termos, respectivamente, do
n.o 2 do artigo 5.o e do n.o 3 do artigo 8.o do Regulamento (CE)
n.o 1083/2006.

5. Na execução dos objectivos e prioridades referidos nos
n.os 1 e 2, o FSE apoia a promoção e a integração de actividades
inovadoras nos Estados-Membros.

6. O FSE apoia igualmente acções transnacionais e inter-re-
gionais, em especial através da partilha de informações, expe-
riências, resultados e boas práticas e da elaboração de aborda-
gens complementares e de acções coordenadas ou conjuntas.

7. Em derrogação do n.o 2 do artigo 34.o do
Regulamento (CE) n.o 1083/2006, o financiamento de medidas
ao abrigo da prioridade de inclusão social referida na
subalínea i) da alínea c) do n.o 1 do presente artigo que sejam
abrangidas pelo âmbito de aplicação do Regulamento (CE)
n.o 1080/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
5 de Julho de 2006, relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento Regional (1), pode ascender a 15 % do eixo prioritário
em causa.

Artigo 4.o

Coerência e concentração do apoio

1. Os Estados-Membros devem assegurar que as acções
apoiadas pelo FSE sejam coerentes com as acções empreendidas
no âmbito da Estratégia Europeia para o Emprego e contribuam
para as mesmas. Devem, em especial, assegurar que a estratégia
prevista no quadro de referência estratégico nacional e as
acções previstas nos programas operacionais promovam os
objectivos, prioridades e metas da Estratégia em cada Esta-
do-Membro no âmbito dos programas nacionais de reformas e
dos planos de acção nacionais para a inclusão social.
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Os Estados-Membros devem também concentrar os apoios, nos
casos em que o FSE possa contribuir para as políticas, na
execução das recomendações pertinentes em matéria de
emprego formuladas ao abrigo do n.o 4 do artigo 128.o do
Tratado e dos objectivos pertinentes da Comunidade em
matéria de emprego no domínio da inclusão social, ensino e
formação. Os Estados-Membros devem agir num ambiente de
programação estável.

2. No âmbito dos programas operacionais, os recursos são
afectados às necessidades mais importantes e concentram-se
nos domínios em que o apoio do FSE pode produzir efeitos
sensíveis na realização dos objectivos do programa. A fim de
optimizar a eficiência do apoio do FSE, os programas operacio-
nais têm, se for caso disso, em particular consideração as
regiões e localidades que enfrentam os problemas mais graves,
como as zonas urbanas desfavorecidas e as regiões ultraperifé-
ricas, as zonas rurais em declínio e as zonas dependentes da
pesca, bem como as zonas que sofram efeitos particularmente
adversos de processos de relocalização de empresas.

3. Sempre que for caso disso, os relatórios nacionais sobre a
protecção e a inclusão social elaborados pelos Estados-Mem-
bros no âmbito do método aberto de coordenação incluem
uma síntese da contribuição do FSE para a promoção dos
aspectos do mercado de trabalho respeitantes à inclusão social.

4. Os indicadores incluídos nos programas operacionais
co-financiados pelo FSE são de natureza estratégica e em
número limitado e reflectem os indicadores utilizados na
execução da Estratégia Europeia para o Emprego e no contexto
dos objectivos relevantes da Comunidade nos domínios da
inclusão social e do ensino e formação.

5. As avaliações efectuadas relativamente à acção do FSE
devem analisar também a contribuição das acções apoiadas
pelo FSE para a execução da Estratégia Europeia para o
Emprego e para os objectivos da Comunidade nos domínios da
inclusão social, da não discriminação, da igualdade entre
mulheres e homens e do ensino e formação no Estado-Membro
em causa.

Artigo 5.o

Boa governação e parceria

1. O FSE promove a boa governação e a parceria. O seu
apoio é concebido e executado ao nível territorial adequado,
tendo em conta os níveis nacional, regional e local, de
harmonia com as disposições institucionais específicas de cada
Estado-Membro.

2. Os Estados-Membros devem assegurar a participação dos
parceiros sociais e a consulta adequada e o envolvimento de
outros interessados, ao nível territorial adequado, na prepa-
ração, execução e acompanhamento do apoio do FSE.

3. A autoridade de gestão de cada programa operacional
fomenta a participação adequada dos parceiros sociais nas
acções financiadas ao abrigo do artigo 3.o

No âmbito do Objectivo da Convergência, é afectado um
montante adequado dos recursos do FSE a medidas de reforço
das capacidades, que incluem formação, medidas de integração
em rede e o reforço do diálogo social, e a actividades empreen-
didas conjuntamente pelos parceiros sociais, em especial no
que diz respeito à capacidade de adaptação dos trabalhadores e
das empresas referida na alínea a) do n.o 1 do artigo 3.o

4. A autoridade de gestão de cada programa operacional
fomenta a participação e o acesso adequados de organizações
não governamentais às actividades financiadas, nomeadamente
no domínio da inclusão social, da igualdade de género e da
igualdade de oportunidades.

Artigo 6.o

Igualdade de género e igualdade de oportunidades

Os Estados-Membros devem assegurar que os programas opera-
cionais incluam uma descrição da forma como a igualdade de
género e a igualdade de oportunidades são promovidas na
preparação, execução, acompanhamento e avaliação dos
programas operacionais. Os Estados-Membros devem promover
uma participação equilibrada de mulheres e homens na gestão
e execução dos programas operacionais a nível local, regional e
nacional, conforme pertinente.

Artigo 7.o

Inovação

No âmbito de cada programa operacional, é dada especial
atenção à promoção e integração de actividades inovadoras. A
autoridade de gestão escolhe os temas para efeitos de financia-
mento da inovação no contexto da parceria e define as regras
de execução adequadas. Deve informar dos temas seleccionados
o comité de acompanhamento a que se refere o artigo 63.o do
Regulamento (CE) n.o 1083/2006.

Artigo 8.o

Acções transnacionais e inter-regionais

1. Sempre que os Estados-Membros apoiarem acções a favor
das acções transnacionais e/ou inter-regionais, nos termos do
n.o 6 do artigo 3.o do presente regulamento, como um eixo
prioritário específico no âmbito de um programa operacional,
a participação do FSE pode ser aumentada em 10 % ao nível do
eixo prioritário. Essa participação acrescida não deve ser
incluída no cálculo dos limites máximos fixados no artigo 53.o

do Regulamento (CE) n.o 1083/2006.
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2. Os Estados-Membros devem, com a assistência da
Comissão sempre que tal for apropriado, assegurar que o FSE
não apoie operações específicas que estejam a ser apoiadas
através de outros programas transnacionais comunitários, em
especial no domínio do ensino e formação.

Artigo 9.o

Assistência técnica

A Comissão promove, em especial, o intercâmbio de experiên-
cias, actividades de sensibilização, a realização de seminários, a
colocação em rede e a realização de avaliações pelos pares que
sirvam para identificar e divulgar boas práticas e incentivar a
aprendizagem recíproca e a cooperação transnacional e
inter-regional, com o objectivo de reforçar a dimensão política
e a contribuição do FSE para os objectivos da Comunidade rela-
cionados com o emprego e a inclusão social.

Artigo 10.o

Relatórios

Os relatórios anuais e o relatório final de execução referidos no
artigo 67.o do Regulamento (CE) n.o 1083/2006 contêm, se for
caso disso, uma síntese da execução dos seguintes aspectos:

a) Integração da perspectiva de género, bem como outras
medidas específicas nesta matéria;

b) Acções destinadas a aumentar a participação no emprego
dos migrantes e assim reforçar a sua inserção social;

c) Acções destinadas a reforçar a integração no emprego e
assim melhorar a inclusão social de minorias;

d) Acções destinadas a reforçar a integração no emprego e a
inclusão social de outros grupos desfavorecidos, designada-
mente as pessoas com deficiência;

e) Actividades inovadoras, incluindo uma apresentação dos
temas, dos seus resultados e da sua divulgação e integração
nas políticas gerais;

f) Acções transnacionais e/ou inter-regionais.

Artigo 11.o

Elegibilidade das despesas

1. O FSE presta apoio a despesas elegíveis que, não obstante
a alínea b) do n.o 1 do artigo 53.o do Regulamento (CE) n.o

1083/2006, possam incluir quaisquer recursos financeiros
colectivamente cotizados por empregadores e trabalhadores. A
intervenção pode assumir a forma de subsídios individuais ou
globais não reembolsáveis, de subsídios reembolsáveis, de boni-
ficações de juros, de microcréditos, de fundos de garantia e da

aquisição de bens e serviços em conformidade com as normas
que regem os concursos públicos.

2. As seguintes despesas não são elegíveis para participação
do FSE:

a) Imposto sobre o valor acrescentado;

b) Juros devedores;

c) Aquisição de mobiliário, equipamento, veículos, infra-estru-
turas, bens imóveis e terrenos.

3. As seguintes despesas são elegíveis para a participação do
FSE definida no n.o 1, desde que incorridas nos termos da regu-
lamentação nacional, incluindo as regras contabilísticas, e nas
condições específicas a seguir previstas:

a) Os salários ou abonos desembolsados por terceiros em
benefício dos participantes numa operação e certificados ao
beneficiário;

b) No caso de subsídios, os custos indirectos declarados numa
base forfetária, até um máximo de 20 % dos custos directos
de cada operação;

c) Os custos de amortização dos bens amortizáveis enume-
rados na alínea c) do n.o 2, atribuídos exclusivamente para a
duração da operação, na medida em que a aquisição desses
bens não tenha sido realizada com o contributo de
subvenções públicas.

4. As regras de elegibilidade estabelecidas no artigo 7.o do
Regulamento (CE) n.o 1080/2006 aplicam-se às acções co-fi-
nanciadas pelo FSE que sejam abrangidas pelo âmbito de apli-
cação do artigo 3.o daquele regulamento.

Artigo 12.o

Disposições transitórias

1. O presente regulamento não afecta a continuação nem a
alteração, incluindo a anulação total ou parcial, de intervenções
aprovadas pela Comissão com base no Regulamento (CE)
n.o 1784/1999 ou em qualquer outra legislação aplicável a
essas intervenções em 31 de Dezembro de 2006, que, por
conseguinte, será aplicável a essas intervenções ou aos projectos
em causa até ao respectivo encerramento.

2. Mantêm-se válidos os pedidos apresentados ao abrigo do
Regulamento (CE) n.o 1784/1999.

Artigo 13.o

Revogação

1. Sem prejuízo do artigo 12.o do presente regulamento, o
Regulamento (CE) n.o 1784/1999 é revogado com efeitos a
partir de 1 de Janeiro de 2007.
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2. As remissões feitas para o regulamento revogado enten-
dem-se como sendo feitas para o presente regulamento.

Artigo 14.o

Reexame

O Parlamento Europeu e o Conselho reexaminam o presente
regulamento até 31 de Dezembro de 2013, nos termos do
artigo 148.o do Tratado.

Artigo 15.o

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.

Feito em Estrasburgo, em 5 de Julho de 2006.

Pelo Parlamento Europeu

O Presidente
J. BORRELL FONTELLES

Pelo Conselho

A Presidente
P. LEHTOMÄKI
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II

(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO

de 6 de Outubro de 2006

relativa às orientações estratégicas comunitárias em matéria de coesão

(2006/702/CE)

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1083/2006 do Conse-
lho, de 11 de Julho de 2006, que estabelece disposições gerais
sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo
Social Europeu e o Fundo de Coesão e que revoga o Regula-
mento (CE) n.o 1260/1999 (1), nomeadamente o n.o 1 do
artigo 25.o,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Tendo em conta o parecer favorável do Parlamento Europeu,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social
Europeu,

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões,

Considerando o seguinte:

(1) Nos termos do artigo 158.o do Tratado, a fim de reforçar
a sua coesão económica e social, a Comunidade procu-
rará reduzir as disparidades entre os níveis de desenvol-

vimento das diversas regiões e o atraso das regiões e das
ilhas menos favorecidas, incluindo as zonas rurais.

(2) Nos termos do artigo 25.o do Regulamento (CE) n.o
1083/2006, deviam estabelecer-se orientações estratégi-
cas em matéria de coesão económica, social e territorial
para definir um quadro indicativo para a intervenção do
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, do Fundo
Social Europeu e do Fundo de Coesão (em seguida, de-
signados «fundos»), tendo em conta outras políticas co-
munitárias pertinentes, com vista à promoção de um
desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sustentável
da Comunidade.

(3) O alargamento resulta num acentuar importante das dis-
paridades regionais existentes na Comunidade, embora
algumas das zonas mais pobres dos novos Estados-Mem-
bros apresentem as taxas de crescimento mais elevadas.
O alargamento comporta consequentemente uma opor-
tunidade sem precedentes de aumentar o crescimento e a
competitividade em toda a Comunidade, que deve reflec-
tir-se nas presentes orientações estratégicas.

(4) O Conselho Europeu da Primavera de 2005 confirmou
que a Comunidade devia mobilizar os recursos nacionais
e comunitários mais adequados — incluindo a política de
coesão — na prossecução dos objectivos da Agenda de
Lisboa renovada, que consiste em orientações integradas,
incluindo as orientações políticas gerais para a economia
e para o emprego adoptadas pelo Conselho.

(5) Para atingir os objectivos definidos no Tratado, em espe-
cial o objectivo de promover uma convergência econó-
mica real, as acções apoiadas pelos limitados recursos
disponíveis a título da política de coesão devem concen-
trar-se na promoção do crescimento sustentável, da com-
petitividade e do emprego tendo em conta a Agenda de
Lisboa renovada.
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(6) O objectivo das presentes orientações estratégicas deve,
pois, visar o fomento dos conteúdos estratégicos da po-
lítica de coesão com vista ao reforço das sinergias para
ajudar a atingir os objectivos da Agenda de Lisboa
renovada.

(7) O Conselho Europeu da Primavera de 2005 concluiu
ainda que era necessária uma maior apropriação dos ob-
jectivos de Lisboa no terreno, contando com a participa-
ção dos intervenientes regionais e locais e dos parceiros
sociais, em particular nos domínios em que a proximi-
dade é essencial, como a inovação, a economia baseada
no conhecimento e as novas tecnologias da informação e
da comunicação, o emprego, o capital humano, o espírito
empresarial, o apoio às PME e o acesso ao financiamento
capital de risco. As presentes orientações estratégicas re-
conhecem a importância deste envolvimento.

(8) As presentes orientações estratégicas devem ainda reco-
nhecer que o sucesso da implementação da política de
coesão depende da estabilidade macroeconómica e das
reformas estruturais nacionais em conjunto com uma
gama de outras condições favoráveis ao investimento,
como a implementação eficácia do mercado interno,
das reformas administrativas, da boa governança, de
um enquadramento empresarial positivo e da existência
de uma força de trabalho altamente qualificada.

(9) Os Estados-Membros desenvolveram programas nacionais
de reforma para melhorar as condições conducentes ao
crescimento e ao emprego, tendo em conta as orienta-
ções integradas. As presentes orientações estratégicas de-
vem ainda conceder a prioridade, em todos os Estados-
-Membros e regiões, às áreas de investimento favoráveis
aos programas nacionais de reforma, sem esquecer as
necessidades e as situações nacionais e regionais: investi-
mento na inovação, economia do conhecimento, novas
tecnologias do conhecimento e da comunicação, em-
prego, capital humano, espírito empresarial, apoio às
PME ou acesso ao financiamento capital de risco.

(10) As orientações estratégicas devem ainda ter em conta a
importância da política de coesão para atingir outros
objectivos políticos comunitários em sintonia com a
Agenda de Lisboa renovada.

(11) No caso das regiões e dos Estados-Membros elegíveis
para apoio a título do objectivo da convergência, a
meta devia ser estimular o potencial de crescimento
para se atingir e manter taxas de crescimento elevadas,
abordando igualmente as deficiências nas redes de infra-
-estruturas e reforçando as capacidades institucionais e
administrativas.

(12) A dimensão territorial da política de coesão é capital e
todas as zonas da Comunidade deviam poder contribuir
para o crescimento e o emprego. As orientações estraté-
gicas deviam ter em conta as necessidades de investi-
mento tanto nas zonas urbanas como rurais, em função
dos respectivos papéis no desenvolvimento regional e
tendo em vista à promoção do desenvolvimento equili-
brado, de comunidades sustentáveis e da inclusão social.

(13) O objectivo de Cooperação Territorial Europeia tem um
papel importante a desempenhar para garantir o equilí-
brio e a sustentabilidade do desenvolvimento de todo o
território comunitário. As orientações estratégicas devem
contribuir para o sucesso deste objectivo, que depende da
partilha das estratégias de desenvolvimento dos territórios
nacionais, regionais e locais em causa e da criação de
redes especialmente adaptadas ao intercâmbio de ideias
que integrem os programas nacionais e regionais em
matéria de coesão.

(14) Para promover o desenvolvimento sustentável, as orien-
tações estratégicas devem reflectir a necessidade de ter em
conta protecção e melhoria do ambiente na preparação
das estratégias nacionais.

(15) A igualdade entre homens e mulheres e a prevenção da
discriminação com base no sexo, raça ou origem étnica,
religião ou credo, deficiência, idade ou orientação sexual
são princípios básicos da política de coesão, devendo ser
assumidos em todos os níveis da abordagem da estratégia
da coesão.

(16) A boa governança é, também ela, essencial a todos os
níveis para o sucesso da execução da política de coesão.
As presentes orientações estratégicas devem ainda ter em
conta que uma colaboração aberta na elaboração e na
implementação das estratégias de desenvolvimento é im-
portante e necessária para gerir com êxito as complexas
estratégias da coesão e para obter a qualidade e a efi-
ciência do sector público.

(17) As presentes orientações estratégicas representam um
quadro único indicativo que os Estados-Membros e as
regiões deverão utilizar aquando da elaboração dos pro-
gramas nacionais e regionais, especialmente para avaliar
o seu contributo para os objectivos da Comunidade em
termos de coesão, crescimento e emprego. Tendo
em conta as presentes orientações estratégicas, cada
Estado-Membro deve preparar o seu quadro nacional de
referência estratégica e os programas operacionais daí
resultantes,
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ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o

São adoptadas as orientações estratégicas comunitárias em ma-
téria de coesão económica, social e territorial (a seguir designa-
das «orientações estratégicas») constantes do anexo, servindo de
quadro indicativo para os Estados-Membros na preparação dos
quadros nacionais de referência estratégicos e os programas
operacionais para o período de 2007 a 2013.

Artigo 2.o

Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito no Luxemburgo, em 6 de Outubro de 2006.

Pelo Conselho
O Presidente
K. RAJAMÄKI
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ANEXO

Orientações estratégicas comunitárias em matéria de coesão económica, social e territorial, 2007-2013

1. INTRODUÇÃO: ORIENTAÇÕES PARA A POLÍTICA DE COESÃO, 2007-2013

Em conformidade com as orientações integradas para o crescimento e o emprego da Agenda de Lisboa renovada,
os programas apoiados pela política de coesão devem procurar centrar os recursos nas três prioridades seguin-
tes (1):

— reforçar a atractividade dos Estados-Membros, das regiões e das cidades, melhorando a acessibilidade, assegu-
rando serviços de qualidade e nível adequados e preservando o ambiente;

— incentivar a inovação, o espírito empresarial e o crescimento da economia baseada no conhecimento, promo-
vendo as capacidades de investigação e inovação, incluindo as novas tecnologias da informação e da comu-
nicação; bem como

— criar mais e melhor emprego, atraindo mais pessoas para o mercado de trabalho ou para a actividade
empresarial, melhorando a adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas e aumentando os investimentos
no capital humano.

Ao incorporar a Agenda de Lisboa renovada nos novos programas, devem ter-se em atenção os seguintes
princípios:

Em primeiro lugar, a par do relançamento da Estratégia de Lisboa, a política de coesão deve concentrar-se em
maior medida no conhecimento, na investigação e inovação e no capital humano. Por isso, o esforço financeiro
global de apoio a esses domínios de intervenção deve aumentar significativamente, como previsto pelas novas
medidas de afectação (2). Além disso, os Estados-Membros e as regiões devem inspirar-se nas melhoras práticas
sempre que estas tenham resultados positivos visíveis em termos de crescimento e de emprego.

Em segundo lugar, os Estados-Membros e as regiões devem ter por objectivo o desenvolvimento sustentável e
desencadear sinergias entre as dimensões económica, social e ambiental. A Estratégia de Lisboa renovada para o
crescimento e o emprego e os programas nacionais de reforma destacam a importância deste último factor no
crescimento, na competitividade e no emprego. A protecção ambiental tem que ser tida em conta na preparação de
programas e projectos com vista à promoção do desenvolvimento sustentável.

Em terceiro lugar, os Estados-Membros e as regiões devem perseguir o objectivo da igualdade entre homens e
mulheres em todas as fases da elaboração e da execução dos programas e dos projectos. Isto pode ser realizado
através de acções específicas destinadas a promover a igualdade, tendo devidamente em conta o modo como
outros projectos e a gestão dos fundos podem afectar os homens e as mulheres.

Em quarto lugar, os Estados-Membros devem tomar medidas adequadas para prevenir as descriminações por razões
de género, raça ou origem étnica, religião ou credo, deficiência, idade ou orientação sexual durante as várias fases
de implementação dos fundos. Em particular, a acessibilidade das pessoas com deficiência é um dos critérios a
respeitar na definição de operações co-financiadas pelos fundos e a ter em conta durante as várias fases de
implementação.

Nas secções seguintes, são analisados os aspectos fundamentais de cada um destes domínios e propostas orien-
tações específicas. Nem todas estas orientações mais pormenorizadas serão relevantes para todas as regiões. A
combinação de investimentos mais adequada depende, em última instância, da análise dos pontos fortes e fracos de
cada Estado-Membro e região e das circunstâncias específicas nacionais e regionais. As orientações representam um
quadro único que os Estados-Membros e as regiões deverão utilizar aquando da elaboração dos programas
nacionais, regionais e locais, especialmente para avaliar o seu contributo para os objectivos da Comunidade em
termos de coesão, crescimento e emprego.
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1.1. Orientação: tornar a Europa e as suas regiões espaços mais atractivos para investir e para trabalhar

Uma das condições prévias para o crescimento e o emprego é assegurar que as empresas disponham das infra-
-estruturas necessárias (por exemplo, transportes, ambiente e energia). A existência de infra-estruturas modernas e
seguras constitui um factor importante para os resultados de muitas empresas, influenciando a capacidade de
atracção económica e social das regiões e das cidades. O investimento em infra-estruturas nas regiões menos
desenvolvidas, especialmente nos novos Estados-Membros, fomentará o crescimento, reforçando desse modo a
convergência com o resto da União e melhorando a qualidade de vida. Os recursos não devem provir exclusiva-
mente de subvenções, mas também, se possível, do sector privado e de empréstimos como os dos Banco Europeu
do Investimento (BEI). No próximo período, as autoridades dos Estados-Membros poderão recorrer mais frequen-
temente às competências desta instituição financeira para a elaboração de projectos adequados aos financiamentos
europeus, ao abrigo da iniciativa JASPERS.

1.1.1. Desenvolver e melhorar as infra-estruturas de transportes

Pode dizer-se que a existência de infra-estruturas de transportes eficientes, flexíveis, seguras e não poluentes
constitui uma condição prévia para o desenvolvimento económico, dado que fomenta a produtividade e, por
conseguinte, aumenta as perspectivas de desenvolvimento das regiões em causa, facilitando a circulação das pessoas
e das mercadorias. As redes de transportes promovem as oportunidades comerciais, reforçando simultaneamente a
eficiência. Além disso, o desenvolvimento de infra-estruturas de transportes à escala europeia (nomeadamente as
partes pertinentes dos trinta projectos prioritários das redes transeuropeias de transportes, «projectos RTE-T»),
sobretudo dos projectos transfronteiras, é essencial para uma maior integração dos mercados nacionais, em especial
no contexto de uma União alargada.

Os investimentos em infra-estruturas devem ser adaptados às necessidades específicas e ao nível de desenvolvi-
mento económico das regiões e dos países interessados. Estas necessidades são geralmente maiores nas regiões da
Convergência e nos países abrangidos pelo Fundo de Coesão. Regra geral, à semelhança de outros investimentos,
os investimentos em infra-estruturas caracterizam-se por uma menor rendibilidade caso seja ultrapassado um certo
limiar de financiamento. O seu retorno é elevado quando as infra-estruturas escasseiam e as redes de base não
foram concluídas, mas é susceptível de diminuir após ser atingido um certo nível.

Por conseguinte, devem ser tidos em conta o nível de desenvolvimento económico regional e a existência de
importantes financiamentos destinados às infra-estruturas. Nas regiões e nos países menos desenvolvidos, as
ligações internacionais e inter-regionais podem proporcionar melhores resultados a longo prazo, sob a forma
de uma maior competitividade das empresas, e facilitar a mobilidade dos trabalhadores. Por outro lado, no tocante
às regiões com uma base económica limitada e fragmentada e caracterizadas por cidades de pequenas dimensões,
poderá ser mais adequada a construção de uma infra-estrutura de transportes regional. Nas regiões com redes de
transportes desadequadas, deve ser disponibilizado financiamento para construir ligações rodoviárias economica-
mente vitais. Os desafios de mobilidade e acessibilidade nas zonas urbanas deviam igualmente ser enfrentados, com
apoio a sistemas de gestão integrada e soluções de transportes não poluentes.

A fim de optimizar os benefícios decorrentes dos investimentos no sector dos transportes, a assistência facultada a
título dos fundos deve basear-se em determinados princípios.

Em primeiro lugar, devem ser utilizados critérios objectivos para determinar o nível e a natureza dos investimentos
que serão efectuados em infra-estruturas. Por exemplo, as taxas de retorno potenciais devem ser avaliadas tendo em
conta o nível de desenvolvimento económico e a natureza das actividades económicas das regiões em causa, a
densidade e a qualidade das infra-estruturas existentes ou o grau de congestionamento. Na determinação dos
benefícios sociais desses investimentos, também devem ser devidamente tidas em conta as repercussões ambientais
e sociais dos projectos de infra-estruturas previstos.

Em segundo lugar, o princípio da sustentabilidade ambiental deve ser respeitado o mais possível, em conformidade
com o Livro Branco (1). Deve continuar-se o esforço no sentido de encontrar soluções alternativas mais «verdes».
Contudo, o desempenho ambiental e geral de cada modo de transporte deveria ser globalmente optimizado, em
particular quanto à utilização de infra-estruturas intermodais e intramodais (2).

Em terceiro lugar, nas regiões abrangidas pelo objectivo da convergência e nos países do Fundo de Coesão, deve
ser privilegiada a modernização do sistema ferroviário, seleccionando cuidadosamente os troços prioritários e
garantindo a sua interoperabilidade no âmbito do Sistema Europeu de Controlo do Tráfego Ferroviário
(ERTMS-European Rail Traffic Management System).
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Em quarto lugar, os investimentos nas infra-estruturas de transportes devem ser acompanhados de uma gestão
adequada do tráfego e de uma especial atenção para as questões de segurança, em conformidade com as normas
nacionais e comunitárias. As estratégias nacionais ou regionais devem ter em conta a necessidade de atingir uma
repartição modal equilibrada (e não poluente), a fim de satisfazer tanto as necessidades económicas como as
necessidades ambientais. As estratégias devem incluir, por exemplo, sistemas inteligentes de transporte, plataformas
multimodais e, em especial, a tecnologia utilizada nos sistemas ERTMS anteriormente mencionada no programa de
investigação ATM para o Céu Único Europeu (para um sistema de gestão do tráfego aéreo mais homogéneo na
Europa).

Tendo em conta os princípios acima referidos, as orientações recomendadas para as acções a empreender são as
seguintes:

— Os Estados-Membros e as regiões elegíveis para financiamento no âmbito do objectivo da convergência (1)
ou do Fundo de Coesão, devem dar prioridade adequada aos 30 projectos de interesse europeu que digam
respeito ao respectivo território. Neste grupo de projectos, as ligações transfronteiras merecem uma
atenção especial. Deve ser concedido apoio a outros projectos RTE e ligações estratégicas de transportes
quando tal se justifique de forma evidente como contributo para o crescimento e a competitividade.

— No contexto de uma estratégia regional integrada dos transportes e das telecomunicações que abranja as
zonas urbanas e rurais, serão igualmente importantes os investimentos complementares nas ligações
secundárias, a fim de assegurar que as regiões beneficiam das oportunidades criadas pelas redes principais.

— O apoio às infra-estruturas ferroviárias deverá procurar garantir uma melhor acessibilidade. As tarifas
ferroviárias devem facilitar o acesso aos operadores independentes. Reforçar a criação de uma rede
interoperacional em toda a União Europeia. A conformidade e as aplicações da interoperabilidade e a
utilização do sistema ERTMS no comboio e na via-férrea devem fazer parte de todos os projectos
financiados, se for caso disso.

— A promoção de redes de transportes sustentáveis do ponto de vista ambiental, particularmente nas zonas
urbanas. Isto inclui instalações de transportes públicos (tais como infra-estruturas de estacionamento para
os trabalhadores pendulares), planos de mobilidade, rotundas, reforço da segurança nos cruzamentos e vias
de tráfego não motorizado (pistas para velocípedes, percursos pedonais). São igualmente contempladas as
medidas que prevêem a acessibilidade aos serviços de transportes públicos para determinados grupos
(idosos, pessoas com deficiência), bem como redes de distribuição de combustíveis alternativos. As vias
navegáveis interiores também podem contribuir para a sustentabilidade das redes.

— A fim de garantir a máxima eficiência das infra-estruturas de transportes para a promoção do desenvolvi-
mento regional, devem ser melhoradas as conexões dos territórios sem litoral, insulares ou ultraperiféricos,
aos projectos RTE-T. A este respeito, o desenvolvimento de ligações secundárias, com especial ênfase para
o transporte intermodal e o transporte sustentável, será uma ajuda. Nomeadamente, deve ser efectuada a
ligação dos portos e aeroportos ao interior.

— Deve ser prestada uma maior atenção ao desenvolvimento das «auto-estradas do mar» e ao transporte
marítimo de curta distância como alternativa viável ao transporte rodoviário e ferroviário de longo curso.

Nos casos em que os Estados-Membros beneficiam simultaneamente de ajuda do Fundo de Coesão e dos fundos
estruturais, os programas devem fazer uma distinção entre os tipos de acções financiadas por cada um dos fundos.
No caso das redes transeuropeias de transportes, o apoio está essencialmente a cargo do Fundo de Coesão.

Por seu lado, os fundos estruturais devem centrar-se, em geral, no desenvolvimento das infra-estruturas ligadas às
medidas de incentivo ao crescimento económico (tais como o desenvolvimento do turismo e a melhoria das zonas
industriais para as tornar mais atractivas). No que respeita às infra-estruturas rodoviárias, os investimentos devem
igualmente estar ao serviço do objectivo geral da segurança rodoviária.

O co-financiamento dos fundos deve completar as subvenções das redes transeuropeias e evitar, assim, a dupli-
cação de ajuda comunitária. Os Estados-Membros podem recorrer aos coordenadores como meio de encurtar o
período de tempo entre a programação da rede e a sua construção efectiva. Cada Estado-Membro deverá determi-
nar antecipadamente o instrumento mais adequado aos projectos previstos. O financiamento da política de coesão
pode ser combinado com a garantia de empréstimo que faz parte dos instrumentos RTE-T.
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1.1.2. Reforçar as sinergias entre a protecção ambiental e o crescimento

O contributo dos investimentos ambientais para a economia pode assumir três formas: assegurar a sustentabili-
dade, a longo prazo, do crescimento económico, diminuir os custos ambientais externos para a economia (por
exemplo, custos com a saúde, custos da despoluição ou recuperação dos danos) e estimular a inovação e a criação
de emprego. Os futuros programas de coesão devem procurar reforçar as eventuais sinergias entre a protecção do
ambiente e o crescimento. Neste contexto, devem ser prioritárias a prestação de serviços ambientais (abastecimento
em água potável, tratamento dos resíduos e das águas residuais), a gestão dos recursos naturais, a descontaminação
das terras com vista à sua preparação para novas actividades económicas e a protecção contra determinados riscos
ambientais (por exemplo, desertificação, secas, incêndios e cheias).

A fim de optimizar os benefícios económicos e minimizar os custos, deve ser dada prioridade à resolução dos
problemas de poluição do ambiente na sua origem. No sector da gestão dos resíduos, isto implica uma atenção
acrescida à prevenção da produção de resíduos, à reciclagem e biodegradação de resíduos que são soluções
rentáveis e criadoras de emprego.

As estratégias de desenvolvimento devem basear-se numa avaliação prévia das necessidades e dos problemas
específicos das regiões, sempre que possível através da utilização dos indicadores adequados. Devem ser envidados
esforços para promover a internalização dos custos ambientais externos, apoiando a criação e o desenvolvimento
de instrumentos de mercado (ver, por exemplo, os instrumentos propostos pelo plano de acção das tecnologias
ambientais). Neste contexto, chama-se a atenção para a iniciativa Monitorização Global do Ambiente e da Segu-
rança que permitirá obter, a partir de 2008, informação actualizada em toda a Europa sobre a cobertura/utilização
dos solos e características oceânicas, além de mapas pontuais sobre desastres e acidentes.

Assim, as orientações recomendadas para as acções a empreender são as seguintes:

— Suprir as necessidades significativas de investimentos em infra-estruturas, em especial nas regiões abrangi-
das pelo objectivo da convergência, nomeadamente nos novos Estados-Membros, a fim de cumprir a
legislação em matéria de ambiente nos sectores da água, dos resíduos, do ar, da protecção da natureza
e das espécies e da biodiversidade.

— Assegurar condições atractivas para as empresas e para o seu pessoal altamente qualificado. Isto pode ser
conseguido promovendo um ordenamento do território que reduza a expansão descontrolada das zonas
urbanas e a reabilitação do ambiente físico, incluindo o desenvolvimento do património natural e cultural.
Os investimentos neste sector devem estar claramente ligados ao desenvolvimento de empresas inovadoras
e criadoras de emprego nos locais em questão.

— Promover, para além dos investimentos nas fontes de energia sustentáveis e nos transportes, os investi-
mentos que contribuam para honrar os compromissos assumidos pela UE no âmbito do Protocolo de
Quioto.

— Adoptar medidas de prevenção dos riscos através de uma melhor gestão dos recursos naturais, de uma
investigação mais específica e de uma melhor utilização das TIC, bem como de políticas mais inovadoras
de gestão pública incluindo, por exemplo, a monitorização preventiva.

Nos casos em que os Estados-Membros beneficiam de ajuda do Fundo de Coesão e dos fundos estruturais, os
programas devem fazer uma distinção clara entre os tipos de acções financiadas respectivamente por cada um dos
fundos.

1.1.3. Abordar a questão da utilização intensiva das fontes de energia tradicionais pela Europa

Uma prioridade relacionada com o acima exposto é a necessidade de reduzir a dependência em relação às fontes de
energia tradicionais através da melhoria do rendimento energético e das fontes de energia renováveis. Os investi-
mentos nestes domínios contribuem para garantir a segurança do abastecimento energético com vista ao cresci-
mento a longo prazo, funcionando simultaneamente como fonte de inovação e oferecendo oportunidades de
exportação, sendo rentáveis especialmente se os preços da energia permanecerem elevados.
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São igualmente necessários os investimentos nas fontes de energia tradicionais, por forma a garantir a segurança
do abastecimento. Nos casos em que o mercado não funciona e em que a liberalização do mercado não seja
prejudicada, os fundos devem sobretudo concentrar-se na realização das interconexões, especialmente na conclusão
das redes transeuropeias, na melhoria das redes de electricidade e na realização e melhoria das redes de transportes
e de distribuição de gás, incluindo às regiões insulares e ultraperiféricas, se necessário.

Neste campo, as orientações relativas às acções a empreender são as seguintes:

— Apoiar os projectos destinados a melhorar o rendimento energético, por exemplo nos edifícios, e a
divulgar modelos de desenvolvimento de baixa intensidade energética.

— Apoiar o desenvolvimento e a utilização de tecnologias renováveis e alternativas (eólica, solar, biomassa),
incluindo para aquecimento e climatização que podem conferir à UE uma vantagem comparativa e reforçar
desse modo a sua posição competitiva. Tais investimentos contribuem igualmente para o objectivo de
Lisboa de assegurar que, até 2010, 21 % da electricidade seja gerada por fontes renováveis.

— No que respeita às fontes de energia tradicionais, concentrar os investimentos no desenvolvimento das
redes, quando o mercado não funcionar. Os referidos instrumentos dizem essencialmente respeito às
regiões abrangidas pelo objectivo da convergência.

1.2. Orientação: melhorar os conhecimentos e a inovação em prol do crescimento

Os objectivos de crescimento e criação de emprego da Comunidade exigirão uma reorientação estrutural da
economia para as actividades baseadas no conhecimento. Para tal, deverão ser lançadas acções em várias frentes
a fim de: melhorar os baixos níveis de investigação e desenvolvimento tecnológico (IDT), em especial no sector
privado; promover a inovação através de novos e melhores produtos, processos e serviços capazes de resistir à
concorrência internacional; reforçar as capacidades regionais e locais para gerar e absorver novas tecnologias (em
especial as TIC); e dar um maior apoio à assunção de riscos.

A percentagem do PIB destinada às despesas em IDT tem vindo a aumentar, mas apenas marginalmente, atingindo
apenas 1,9 % do PIB, ficando, pois, muito aquém do objectivo de Lisboa (3 %) (1). Ao mesmo tempo que se verifica
essa quebra significativa do investimento em IDT por parte das empresas, há também sinais de que os investi-
mentos públicos neste sector estão sob pressão. A disparidade em matéria de IDT e de inovação em cada país e
entre os vários países, em especial no que respeita às despesas em IDT suportadas pelas empresas, é muito maior
do que a disparidade em termos de rendimento. Embora tenham sido lançadas iniciativas nacionais em conjugação
com iniciativas comunitárias, as instituições públicas e privadas deste sector devem empreender outras acções por
forma a satisfazer as necessidades das empresas em matéria de IDT. O atraso da Europa em matéria de inovação
com outras economias avançadas está a aumentar. Também dentro da Europa, subsiste um atraso em matéria de
inovação, dado que a maioria das vezes a União não consegue transformar o conhecimento e o desenvolvimento
tecnológico em produtos e processos comerciais. A política de coesão pode contribuir para resolver os principais
problemas subjacentes ao mau desempenho da Europa em matéria de inovação, incluindo a ineficácia dos sistemas
neste domínio, a falta de dinamismo empresarial e a lentidão na adopção das TIC por parte das empresas.

Neste contexto, devem ser reforçadas as capacidades nacionais e regionais de IDT, a fim de apoiar os investimentos
nas infra-estruturas das TIC e de divulgar a tecnologia e o conhecimento através de mecanismos adequados de
transferência das tecnologias e de intercâmbio de conhecimentos. Deveria ser possível incentivar uma utilização
mais eficaz do potencial de IDT existente, recorrendo a capacidades regionais de antecipação, bem como a outros
métodos regionais de programação estratégica que implicam um diálogo regular e sistemático com os principais
interessados. É igualmente importante incentivar a capacidade de absorção de IDT das empresas, particularmente as
PME, com acções de desenvolvimento de técnicas e competências; encorajar a criação e a exploração de um centro
de procura de talentos na Europa; aumentar os investimentos em IDT e inovação dos sectores público e privado; e
promover as parcerias no âmbito da IDT em todas as regiões da União. As plataformas europeias de tecnologia,
por exemplo, têm a capacidade de adaptar mais especificamente os programas de investigação às necessidades das
empresas; a política de coesão pode ter uma função importante no apoio a prestar na implementação das
respectivas agendas estratégicas de investigação em toda a União incluindo as regiões menos desenvolvidas.
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Embora as subvenções directas permaneçam significativas, nomeadamente nas regiões abrangidas pelo objectivo da
convergência, é necessário privilegiar a prestação de serviços económicos e tecnológicos colectivos aos grupos de
empresas, a fim de reforçar as suas actividades inovadoras. A concessão de subvenções directas a empresas deve
destinar-se especificamente a melhorar a capacidade da empresa em matéria de IDT e de inovação e não a reduzir
temporariamente os seus custos de produção, o que tem um efeito significativo de peso morto. Esta abordagem é
particularmente importante nos sectores tradicionais, em especial nos que estão expostos à concorrência mundial e
que necessitam de medidas suplementares para se manterem competitivos, bem como nas PME que constituem
frequentemente a maior fonte de emprego a nível regional. Mais importante ainda é o facto de estas políticas se
deverem adaptar às condições específicas de cada região, em especial às necessidades das PME. As estratégias
nacionais, regionais e locais devem basear-se numa análise global das oportunidades de investimento em IDT.

O conhecimento e a inovação estão no âmago dos esforços envidados pela Comunidade para promover um
crescimento mais rápido e mais emprego. A nível da Comunidade, são propostos dois programas-quadro interli-
gados: o Sétimo Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológicos e o Programa-Quadro «Com-
petitividade e Inovação» (CIP). A sinergia entre a política de coesão e estes instrumentos é fundamental para a
interacção regional das políticas de investigação e coesão, para a sua articulação com as estratégias de desenvolvi-
mento nacional e regional e para demonstrar que é possível atingir esse objectivo. A política de coesão pode ajudar
todas as regiões a desenvolver capacidades de investigação e inovação, contribuindo desse modo para uma
participação efectiva dessas regiões no espaço europeu da investigação, bem como nas actividades de investigação
e inovação da Comunidade em geral. Essencialmente, a política de coesão desempenha dois papéis importantes: em
primeiro lugar, ajuda as regiões a executar as estratégias regionais de inovação e os planos de acção que têm,
potencialmente, um impacto significativo na competitividade, tanto a nível regional, como na União globalmente
considerada; em segundo lugar, contribui para reforçar a capacidade de investigação e inovação na região até um
nível que lhe permita participar nos projectos transnacionais de investigação.

Por conseguinte, as estratégias regionais devem: privilegiar o investimento em IDT, inovação e espírito empresarial;
assegurar que estes investimentos satisfazem as necessidades de desenvolvimento económico da região e que existe
capacidade para os transformar a investigação em produtos comerciais, processos e serviços inovadores; reforçar a
transferência de tecnologias e o intercâmbio de conhecimentos; promover o desenvolvimento, a divulgação e a
adopção das TIC nas empresas; assegurar que as empresas que estão dispostas a investir em bens e serviços de
elevado valor acrescentado tenham acesso aos financiamentos. Tais estratégias deviam prever medidas específicas
experimentais destinadas a aumentar a capacidade de que devem fazer prova as políticas e as organizações
intermediárias nas acções de fomento à inovação levadas a cabo junto dos agentes regionais e locais, em particular
as PME.

1.2.1. Reforçar e melhorar o investimento em IDT

A competitividade das empresas europeias depende fundamentalmente da sua capacidade para introduzir novos
conhecimentos no mercado o mais rapidamente possível. O apoio público à IDT justifica-se pela existência de
falhas de mercado e pode também ser justificado pelo carácter público de certos investimentos de IDT. Além disso,
a questão da apropriação dos resultados da investigação e a necessidade de atingir uma massa crítica em determi-
nados sectores de investigação justificam o apoio público à IDT.

A natureza específica da IDT deve ser considerada aquando da execução da política regional. A IDT exige, em
particular, uma estreita interacção entre os intervenientes, de modo a promover a constituição dos pólos de
excelência necessários para atingir a massa crítica; a proximidade geográfica das PME e os pólos de inovação
em torno das instituições públicas de investigação, por exemplo, podem desempenhar um papel fundamental. Daí
que as actividades de IDT devam necessariamente estar concentradas geograficamente e que paralelamente a
capacidade de absorção das zonas de baixa intensidade de IDT seja promovida.

Nos Estados-Membros e nas regiões menos desenvolvidos a IDT deve ser promovida em torno dos pólos de
excelência existentes, devendo evitar-se uma dispersão geográfica excessiva dos recursos. Também aqui, as plata-
formas europeias de tecnologia podem contribuir para centrar o investimento em áreas prioritárias de investigação.
Os investimentos devem igualmente complementar as prioridades europeias definidas no Sétimo Programa-Quadro
e apoiar os objectivos da Agenda de Lisboa renovada. Deve ser concedida prioridade ao desenvolvimento de
produtos, serviços e competências novos e comercializáveis.

As acções de IDT devem ser alinhadas pela política da Comunidade neste domínio e pelas necessidades das regiões
em questão. Em termos de método, essas acções devem basear-se numa abordagem analítica adequada, tal como a
capacidade de antecipação; bem como na utilização de indicadores, como as patentes; recursos humanos em IDT;
na localização das instituições de investigação públicas e privadas; e na existência de agrupamentos de empresas
inovadoras.
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As orientações recomendadas para as acções a empreender no domínio da IDT são as seguintes:

— Reforçar a cooperação entre as empresas, bem como entre estas últimas e as instituições públicas de
investigação e educação superior, apoiando a criação de clusters regionais e transregionais de excelência.

— Apoiar as actividades de IDT nas PME e a transferência de tecnologia (permitindo a estas últimas o acesso
aos serviços de IDT nas instituições de investigação financiadas com dinheiros públicos).

— Apoiar as iniciativas regionais de carácter transfronteiriço e transnacional destinadas a reforçar a colabo-
ração no sector da investigação e a criação de capacidades nos sectores prioritários da política de investi-
gação da Comunidade.

— Reforçar a criação de capacidades de I&D, incluindo as TIC, as infra-estruturas de investigação e o capital
humano nos sectores que possuem um potencial de crescimento significativo.

Particularmente nas regiões elegíveis ao abrigo do objectivo da convergência, os programas podem contribuir para
desenvolver as infra-estruturas nos domínios da IDT (incluindo as redes regionais de transmissão de dados a alta
velocidade entre os estabelecimentos de investigação e dentro destes últimos), a infra-estrutura da educação, o
equipamento e os instrumentos tanto nas instituições como nas empresas financiadas com verbas públicas, desde
que estes investimentos estejam directamente ligados aos objectivos regionais de desenvolvimento económico. Tal
poderá incluir as infra-estruturas de investigação cujos estudos de viabilidade foram financiados pelos anteriores
programas-quadro. O apoio às prioridades do Sétimo Programa-Quadro deve procurar desenvolver todo o poten-
cial dos centros de excelência já existentes ou que estão a ser criados, bem como reforçar os investimentos no
capital humano, especialmente através da formação dos investigadores a nível nacional e da criação de condições
para atrair os investigadores formados no estrangeiro.

1.2.2. Facilitar a inovação e promover o espírito empresarial

A inovação resulta de processos complexos e interactivos, incluindo a capacidade de as empresas beneficiarem de
conhecimentos complementares fornecidos por outros intervenientes no mercado, organizações e instituições.

Os investimentos na inovação representam uma prioridade de topo da política de coesão e dos programas a título
dos objectivos da convergência e da competitividade regional e emprego. O seu co-financiamento deve ser uma
prioridade principal nas regiões abrangidas por este último objectivo, cujos recursos financeiros limitados devem
ser concentrados por forma a atingir a massa crítica e a obter um efeito de alavanca.

A principal finalidade deve ser a promoção de um ambiente empresarial que favoreça a produção, a divulgação e a
utilização de novos conhecimentos por parte das empresas. A fim de criar sistemas de inovação regionais eficazes,
os agentes económicos, sociais e políticos devem ser postos em contacto com as melhores tecnologias e práticas
comerciais do mundo, ultrapassando a dimensão nacional ou local. Para o efeito, deve igualmente ser estabelecida
uma cooperação com os Centros de Ligação para a Inovação e com os Euroinfocentres que são financiados pelo
programa CIP, em especial no domínio das tecnologias transnacionais e da divulgação da informação.

As empresas em fase de arranque, em especial as empresas ligadas à IDT, devem beneficiar de apoio, a fim de
desenvolver parcerias com instituições de investigação que se baseiem numa perspectiva a mais longo prazo e que
estejam claramente viradas para o mercado. A política de coesão deve procurar compensar as situações em que o
mercado não funciona e que prejudicam a inovação e o espírito empresarial. As acções devem procurar desen-
volver os pólos de actividade existentes, a fim de explorar o potencial regional em matéria de IDT e de promover a
criação de redes e a cooperação tecnológica dentro das regiões e entre estas últimas.

As entidades públicas devem assegurar que as instituições de investigação, o sector privado e o sector público
explorem plenamente as potenciais sinergias existentes.

Em termos de método, as estratégias de desenvolvimento económico poderiam ser melhoradas pela recolha de
dados relativos às actividades inovadoras existentes nas regiões em causa. Estes dados podem, por exemplo, dizer
respeito a patentes privadas ou à natureza, âmbito de aplicação e potencial de desenvolvimento, dos clusters e das
actividades inovadoras existentes, incluindo aquelas em que participam instituições públicas e privadas de investi-
gação. Para o efeito, são igualmente úteis os inquéritos comunitários sobre a inovação e o Painel Europeu da
Inovação.
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Neste domínio, as orientações relativas às acções a empreender são as seguintes:

— Tornar a oferta regional em matéria de educação, inovação e IDT mais eficaz e mais acessível às empresas,
nomeadamente às PME, por exemplo através da criação de pólos de excelência, do reagrupamento das PME
do sector das tecnologias de ponta em torno de instituições de investigação e tecnologia ou do desen-
volvimento e criação de clusters regionais junto das grandes empresas.

— Prestar serviços de apoio às empresas a fim de permitir que estas últimas, em especial as PME, reforcem a
sua competitividade e se internacionalizem, nomeadamente aproveitando as oportunidades criadas pelo
mercado interno. Os serviços prestados às empresas devem dar prioridade à exploração das sinergias (por
exemplo, transferência de tecnologias, parques científicos, centros de comunicação TIC, viveiros de em-
presas e serviços conexos, e colaboração com clusters) e prestar um apoio de tipo mais tradicional em
matéria de gestão, comercialização, assistência técnica, contratação e outros serviços profissionais e co-
merciais.

— Assegurar que os pontos fortes da Europa no domínio das eco-inovações sejam plenamente aproveitados.
As eco-inovações devem ser promovidas a par da melhoria das práticas das PME, mediante a criação de
sistemas de gestão ambiental. Se investirem agora neste sector, num futuro próximo, quando outras regiões
perceberem a necessidade deste tipo de tecnologias, as empresas da UE estarão em boa posição. Este
domínio está claramente ligado ao Programa-Quadro «Competitividade e Inovação».

— Promover o espírito empresarial e facilitar a criação e o desenvolvimento de novas empresas. A tónica
deverá ser posta em incentivar as empresas inovadoras (spin outs e spin offs) a partir das instituições ou das
empresas de investigação, utilizando diversas técnicas (por exemplo, realização de campanhas de sensibi-
lização; criação de protótipos; orientação e apoio tecnológico e gestionário aos potenciais empreendedo-
res).

É importante assegurar que as empresas, incluindo as PME, possam utilizar os resultados da investigação para fins
comerciais.

Os serviços às empresas devem ser prestados de preferência pelo sector privado ou por organismos mistos
(públicos-privados). Os serviços em causa devem ser da máxima qualidade, estar imediatamente disponíveis, ser
facilmente acessíveis e responder às necessidades das PME. Os serviços devem ser de primeira categoria, facilmente
disponíveis, facilmente acessíveis e prontos a reagir às necessidades das PME. A qualidade dos serviços deve ser
definida e controlada, devendo existir coerência entre os prestadores de serviços, nomeadamente através da criação
de parcerias entre o sector público e o sector privado e de balcões únicos.

Os procedimentos administrativos são frequentemente demasiado complexos. As informações e o apoio inicial
devem estar disponíveis a partir de uma rede de balcões únicos, que poderia constituir a interface entre o sector
público e o candidato à subvenção. Neste contexto, deveriam ser igualmente contempladas diversas acções co-
-financiadas pela política de coesão. As competências dos referidos prestadores devem abranger toda a gama de
auxílios de Estado, independentemente das competências nacionais ou regionais, sendo fixados objectivos para
garantir a eficácia do seu funcionamento que ficarão sujeitos a um controlo periódico.

Quando as circunstâncias o justificarem, pode ser prestado um apoio personalizado a determinadas categorias de
empresas (por exemplo, empresas em fase de arranque ou empresas recentemente transferidas) ou de empresários
(por exemplo, jovens, mulheres, trabalhadores mais velhos ou membros de minorias étnicas). O espírito empre-
sarial deve igualmente ser promovido nas escolas.

1.2.3. Promover a sociedade da informação para todos

A divulgação das TIC em toda a economia da União representa uma alavanca importante para melhorar quer os
níveis de produtividade, quer a competitividade das regiões. A divulgação das TIC fomenta igualmente a reorga-
nização dos métodos de produção e o surgimento de novas empresas e de novos serviços privados. A prestação
eficaz e efectiva de serviços públicos, em particular no que respeita à administração pública em linha e aos serviços
de saúde em linha, possui um potencial significativo de crescimento económico e de desenvolvimento de novos
serviços. A divulgação tecnológica pode contribuir para o desenvolvimento regional, favorecendo a criação e o
crescimento de pólos de excelência no âmbito das actividades TIC e desenvolvendo as conexões e a criação de
redes entre as empresas, em especial as PME. As medidas a tomar deverão promover o desenvolvimento de
produtos e de serviços destinados a facilitar e incentivar os investimentos do sector privado nas TIC, garantindo
simultaneamente a concorrência neste sector.
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As medidas políticas devem, pois, centrar-se na conectividade. Isto inclui a melhoria dos serviços de apoio à
inovação destinados às PME, com o objectivo específico de promover a transferência de tecnologias entre as
instituições de investigação e as empresas. Exige ainda o desenvolvimento das capacidades necessárias à economia
do conhecimento, bem como o de conteúdos, através da execução de aplicações e da prestação de serviços (tais
como a administração pública em linha, o comércio electrónico, a aprendizagem em linha e os serviços de saúde
em linha) que constituem alternativas válidas a outros modelos de prestação de serviços frequentemente mais
onerosos. Este aspecto assume particular importância nas áreas remotas, de fraca densidade populacional e nas
regiões ultraperiféricas, bem como nas ilhas ou nas áreas naturalmente desfavorecidas. É evidente que a utilização e
o desenvolvimento de produtos e de serviços baseados no conteúdo só podem funcionar se as infra-estruturas
adequadas existirem e tiverem capacidade para suportar os serviços de banda larga. Por conseguinte, é importante
que existam em toda a União infra-estruturas adequadas de comunicação de banda larga a preços acessíveis.

Regra geral, os investimentos nas infra-estruturas relacionadas com as TIC devem ter em conta a rapidez da
evolução tecnológica, o respeito pelos princípios da neutralidade tecnológica e o livre acesso. É essencial respeitar
as regras da concorrência, bem como a execução do quadro regulamentar relativo às comunicações electrónicas.

As acções devem basear-se em indicadores de contexto relativos à estrutura económica existente (incluindo a
especialização industrial; o nível de desenvolvimento económico; a qualidade das conexões às TIC e as potenciais
sinergias entre os pólos regionais de actividade económica). A identificação das necessidades regionais deve ter em
conta as actuais iniciativas da Comunidade a favor das TIC, em especial a iniciativa i2010 — Uma sociedade da
informação europeia para o crescimento e o emprego (1).

Tendo em conta que as TIC abrangem todos os sectores da economia e da sociedade, é imperativo que os Estados-
-Membros e as regiões desenvolvam estratégias compatíveis em matéria de sociedade da informação que garantam a
coerência e a integração entre os sectores, através de um equilíbrio entre a oferta e a procura com base nas
condições locais, na participação das partes interessadas e num forte apoio político do sector público.

As orientações recomendadas para as acções a empreender são as seguintes:

— Assegurar a adopção das TIC pelas empresas e pelos agregados familiares e promover o desenvolvimento
através de um apoio equilibrado da oferta e da procura de produtos e serviços públicos e privados neste
sector e de maiores investimentos em capital humano. Estas acções devem aumentar a produtividade,
promover uma economia digital aberta e competitiva e uma sociedade inclusiva (por exemplo, melhorando
a acessibilidade para as pessoas com deficiência e para os idosos), estimulando assim o crescimento e o
emprego.

— Assegurar a disponibilidade de infra-estruturas relacionadas com as TIC nos casos em que o mercado não o
faz a um custo comportável e a um nível compatível com o apoio dos serviços necessários, em especial
nas zonas rurais isoladas e nos novos Estados-Membros.

1.2.4. Melhorar o acesso ao financiamento

Outro factor essencial para promover o conhecimento e a inovação consiste em facilitar o acesso ao financia-
mento. Para fomentar o crescimento e a criação de emprego, é necessário que, para os empresários e para as
empresas, volte a ser mais interessante investir no desenvolvimento e na produção de bens e de serviços do que,
por exemplo, concentrar os seus esforços em actividades destinadas a maximizar o lucro.

O acesso ao financiamento neste contexto é frequentemente difícil, criando obstáculos ao crescimento e à criação
de emprego. Importa melhorar o acesso ao capital, tanto no caso das actividades de IDT como das empresas em
fase de arranque. É igualmente necessário desenvolver os mercados de capital de risco relacionados com actividades
inovadoras e paralelamente proporcionar um melhor enquadramento regulamentar que favoreça o espírito em-
presarial.

Estes programas podem ser realizados em estreita colaboração com o Fundo Europeu de Investimento (FEI) ao
abrigo da iniciativa JEREMIE, o que permitirá disponibilizar recursos financeiros em domínios em que o espírito
empresarial não se desenvolve por causa do não funcionamento do mercado devido aos riscos elevados associados
às actividades de IDT. O impacto do apoio público à criação de empresas também deve ser tido devidamente em
conta, a fim de evitar a exclusão dos investimentos do sector privado e as medidas prejudiciais para a concorrência.
A coordenação entre os fundos tem de ser maior.
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O capital próprio e o capital de risco, bem como os fundos rotativos para empresas inovadoras em fase de
arranque, devem desempenhar um papel fundamental como motor do espírito empresarial, da inovação e da
criação de emprego; as instituições públicas nem sempre são as mais adequadas para assumir riscos. Nas situações
em que o mercado não funciona, deve ser dada prioridade à criação ou à expansão de entidades especializadas no
fornecimento de capital de risco e de garantias bancárias. Regra geral, o apoio será mais eficaz se assumir a forma
de um pacote integrado de assistência, que comece pela formação antes do arranque ou da expansão da empresa.

Com base nestes princípios, as orientações recomendadas para as acções a empreender são as seguintes:

— Apoiar instrumentos distintos das subvenções tais como empréstimos, garantias para empréstimos subor-
dinados, instrumentos convertíveis (dívida mezzanine) e capital-investimento (por exemplo, capital semente
e capital de risco). As subvenções devem ser utilizadas para a criação e a manutenção das infra-estruturas
que facilitem o acesso aos financiamentos [por exemplo, serviços de transferência de tecnologias, viveiros
de empresas, redes de investidores privados informais (business angels), programas de investimento rápido].
Devem igualmente ser promovidos mecanismos de garantia e de garantia mútua para facilitar o acesso das
PME ao microcrédito. O BEI e o FEI poderiam dar um valioso contributo neste sentido.

— Desenvolver uma abordagem integrada que apoie simultaneamente a inovação, a sua transferência para
novas actividades comerciais e a disponibilidade de capital de risco.

— Centrar-se em grupos específicos, por exemplo, empresários jovens ou femininos ou ainda grupos desfa-
vorecidos.

Tendo em conta as competências especializadas que o FEI adquiriu ao longo dos anos, uma estreita colaboração
com este fundo assume uma especial importância no que respeita ao fornecimento do apoio necessário às PME,
bem como ao desenvolvimento paralelo do mercado europeu de capital de risco. A participação na iniciativa
JEREMIE é uma possibilidade neste caso.

1.3. Orientação: Criar mais e melhores empregos

Ao relançar a Estratégia de Lisboa, o Conselho Europeu subscreveu um conjunto único de orientações que reúne as
orientações gerais para as políticas económicas e as orientações para o emprego (1), integrando deste modo as
políticas macroeconómica, microeconómica e de emprego em prol do crescimento e do emprego. Em conformi-
dade com os regulamentos relativos aos fundos (2), no domínio dos recursos humanos e do emprego, as priori-
dades das orientações estratégicas comunitárias em matéria de coesão serão as prioridades definidas na estratégia
europeia para o emprego (3) complementada pelas recomendações da UE em matéria de emprego que salientam os
desafios e as prioridades específicos de cada país.

A dinâmica para atingir o pleno emprego e aumentar a produtividade depende de uma grande diversidade de
acções, incluindo as acções acima referidas. Os investimentos em infra-estruturas, no desenvolvimento das em-
presas e na investigação melhoram as oportunidades de emprego, tanto a curto prazo, enquanto resultado
imediato, como a longo prazo, enquanto resultado do seu efeito positivo na produtividade e na competitividade.
Para maximizar o emprego e criar empregos permanentes de alta qualidade com estes investimentos, o capital
humano deve ser mais desenvolvido e incentivado.

No que respeita ao desenvolvimento do capital humano, as orientações para o emprego salientam três prioridades
de acção nas políticas dos Estados-Membros:

— atrair e manter um maior número de pessoas no mercado de trabalho e modernizar os sistemas de protecção
social;

— melhorar a adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas e a flexibilidade dos mercados de trabalho;

— aumentar o investimento no capital humano, melhorando a educação e as competências.

Além destas prioridades, os investimentos destinados a melhorar a eficiência da administração pública, bem como
as infra-estruturas nos sectores educativo, social, da saúde e cultural, devem merecer a devida atenção.
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A política de coesão deve essencialmente procurar enfrentar os desafios específicos da estratégia europeia para o
emprego em cada Estado-Membro, apoiando as acções realizadas no âmbito dos objectivos da convergência, bem
como dos objectivos de competitividade regional e de emprego, tendo em consideração o âmbito de actividades
definido no quadro legislativo. A gama das acções elegíveis e dos recursos financeiros é mais importante no caso
do primeiro objectivo. Em relação ao último objectivo, os recursos da Comunidade deverão ser utilizados de um
modo muito mais concentrado, por forma a obter um impacto significativo.

Os programas para o desenvolvimento do emprego e dos recursos humanos devem ter presentes os desafios e as
prioridades específicos de cada país como destacaram as recomendações para o emprego e os programas de
reforma nacionais. Quer sejam geridos nacional ou regionalmente, os programas devem efectivamente enfrentar
as disparidades territoriais e adaptar-se às necessidades das diferentes áreas.

Por fim, um dos aspectos mais visíveis do valor acrescentado pela dimensão europeia no período 2000-2006 dos
fundos estruturais foi o apoio concedido aos Estados-Membros e às regiões no intercâmbio de experiências, na
construção de redes e na promoção da inovação. Neste contexto, a experiência adquirida com a iniciativa
comunitária EQUAL deve ser investida nos mesmos princípios em que se baseia — inovação; transnacionalidade;
parcerias; integração da perspectiva de igualdade entre os sexos.

1.3.1. Atrair e manter um maior número de pessoas no mercado de trabalho e modernizar os sistemas de protecção social

O alargamento da base da actividade económica, a subida das taxas de emprego e a redução do desemprego são
essenciais para apoiar o crescimento económico, promover sociedades socialmente inclusivas e combater a po-
breza. O reforço da participação no emprego é tanto mais necessário quanto se prevê uma diminuição da
população em idade activa. No quadro das orientações para o emprego, as principais directrizes são as seguintes:

— Executar políticas de emprego que visem atingir o pleno emprego, melhorar a qualidade e a produtividade
do trabalho e reforçar a coesão social e territorial.

— Promover uma abordagem do trabalho baseada no ciclo de vida.

— Garantir mercados de trabalho inclusivos, aumentar a capacidade de atracção do trabalho e tornar este
último compensador para os desempregados, incluindo as pessoas desfavorecidas e as pessoas inactivas.

— Melhorar a resposta às necessidades do mercado de trabalho.

As acções devem basear-se na identificação prévia das necessidades, por exemplo, através da utilização dos
indicadores nacionais e/ou regionais pertinentes, tais como as taxas de desemprego e de participação, as taxas
de desemprego a longo prazo, as taxas da população em risco de pobreza e o nível dos rendimentos. Deve
conceder-se atenção ao nível local, onde as disparidades mais agudizadas podem não ser registadas pelas estatísticas
regionais.

A existência de instituições eficientes e eficazes no mercado de trabalho, nomeadamente serviços de emprego
capazes de responder aos desafios da rápida reestruturação económica e social e do envelhecimento demográfico, é
essencial para apoiar a prestação de serviços aos candidatos a emprego, aos desempregados e às pessoas desfa-
vorecidas e poderia beneficiar do apoio dos fundos estruturais. Estas instituições desempenham um papel essencial
na execução das políticas de activação do mercado de trabalho e na prestação de serviços personalizados tendo em
vista a promoção da mobilidade profissional e geográfica e a adequação entre a oferta e a procura de mão-de-obra,
inclusive a nível local. Devem ainda contribuir para prever com antecedência as insuficiências e os problemas de
congestionamento do mercado de trabalho, bem como as exigências em matéria profissional e de competências.
Daí deveria igualmente resultar uma gestão adequada da migração económica. O fácil acesso aos serviços e a
transparência no seu modo de funcionamento são fundamentais. A rede EURES desempenha um papel essencial
para aumentar a mobilidade profissional e geográfica, tanto a nível europeu, como a nível nacional (1).

O reforço das medidas activas e preventivas do mercado de trabalho deve ser considerado altamente prioritário, a
fim de ultrapassar os obstáculos à entrada e permanência nesse mercado e de promover a mobilidade dos
candidatos a emprego, dos desempregados e das pessoas inactivas, dos trabalhadores mais velhos e dos traba-
lhadores em risco de desemprego, com particular atenção para os trabalhadores menos qualificados. A acção deve
focar os serviços personalizados, incluindo a assistência à procura de emprego, colocação e formação, por forma a
adequar as qualificações dos que procuram trabalho às necessidades dos mercados laborais locais. O potencial
proporcionado pela actividade não assalariada e pela criação de empresas, pelas competências em matéria de TIC e
pela cultura digital deve ser plenamente explorado. Em especial, há que:
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— aplicar o Pacto Europeu para a Juventude, facilitando o acesso ao emprego dos jovens e a transição do sistema
de ensino para o mundo do trabalho, nomeadamente através de orientação profissional, de assistência na
conclusão do percurso educativo e do acesso a acções de formação e de aprendizagem adequadas;

— implementar o Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres, simplificando e realizando acções
específicas para reforçar a participação das mulheres no emprego, para reduzir a segregação profissional e
eliminar as discrepâncias salariais entre os géneros, bem como os estereótipos neste domínio, e para promover
ambientes de trabalho mais compatíveis com a vida familiar, assim como a conciliação da vida profissional
com a vida privada. Para o efeito, é essencial facilitar o acesso aos serviços de cuidados infantis e de assistência
às pessoas dependentes, a par da integração das questões de género nas políticas e nas medidas adoptadas, de
campanhas de sensibilização e do diálogo entre as partes interessadas;

— realizar acções específicas para reforçar o acesso dos migrantes ao mercado de trabalho e para facilitar a sua
integração social, através de formação e do reconhecimento das competências adquiridas no estrangeiro, de
uma orientação personalizada, de formação linguística, de apoio efectivo ao espírito empresarial e da sensibi-
lização das entidades patronais e dos trabalhadores migrantes para os seus direitos e obrigações, bem como
para reforçar a aplicação das normas contra a discriminação.

Uma outra prioridade importante deve ser a garantia de mercados de trabalho inclusivos para as pessoas desfa-
vorecidas ou em risco de exclusão social, tais como os jovens em situação de abandono escolar precoce, os
desempregados de longa duração, as minorias e as pessoas com deficiência. Estas situações exigem um apoio ainda
mais diversificado como forma de construir percursos de integração e de lutar contra a discriminação. Neste
contexto, as acções a desenvolver deverão ter por objectivo:

— melhorar a empregabilidade das pessoas nas situações acima referidas através de uma maior participação na
formação profissional e na educação, de medidas de reinserção profissional e de incentivos e normas laborais
adequados, bem como de um melhor acesso aos serviços de assistência e de apoio social necessários, nomea-
damente através do desenvolvimento da economia social;

— lutar contra a discriminação e promover a aceitação da diversidade no local de trabalho através de formação
neste domínio e de campanhas de sensibilização que deveriam contar com a plena participação das comuni-
dades locais e das empresas.

1.3.2. Melhorar a adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas e a flexibilidade do mercado de trabalho

Tendo em conta as pressões crescentes resultantes da globalização, incluindo as crises comerciais repentinas e
inesperadas, bem como a renovação tecnológica constante, a Europa tem de reforçar a sua capacidade de prever,
desencadear e absorver as transformações económicas e sociais. No quadro das orientações para o emprego, as
principais directrizes são as seguintes:

— Promover a flexibilidade em conjugação com a segurança do emprego e a reduzir a segmentação do
mercado de trabalho, tendo devidamente em conta o papel dos parceiros sociais.

— Assegurar uma evolução dos custos salariais e mecanismos de adaptação salarial que sejam favoráveis ao
emprego.

Devem ser essencialmente privilegiadas as acções destinadas a promover os investimentos nos recursos humanos
por parte das empresas, especialmente as PME, e dos trabalhadores, através da divulgação de estratégias e de
sistemas de aprendizagem ao longo da vida que dotem os trabalhadores, em especial os trabalhadores pouco
qualificados e os trabalhadores mais velhos, das competências necessárias para se adaptarem à economia baseada
no conhecimento e prolongarem a sua vida activa. Deve ser concedida especial atenção:

— ao desenvolvimento de estratégias e sistemas de aprendizagem ao longo da vida, incluindo mecanismos como
os fundos regionais e sectoriais, com o objectivo de aumentar os investimentos das empresas e a participação
dos trabalhadores na formação;

— à execução destas estratégias, contribuindo para o financiamento de regimes e actividades de formação. Deve
ser dada prioridade ao espírito empreendedor às PME, incluindo ao facilitar o seu acesso às fontes externas de
competência, engenharia financeira, como a iniciativa JEREMIE e soluções de formação — com tónica na
competência das TIC e de gestão. Particularmente deve ainda ser prestada atenção ao fomento da participação
dos menos qualificados e dos menos novos nas acções de formação e reciclagem.
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A melhoria da capacidade de antecipação e a gestão positiva das reestruturações económicas, especialmente as que
resultam das alterações ligadas à abertura do comércio, assumem especial importância. Neste contexto, deve ser
ponderada a criação de sistemas de controlo que contem com a participação dos parceiros sociais, das empresas e
das comunidades locais, bem como a análise das alterações socioeconómicas a nível nacional, regional e local e
ainda a avaliação das futuras tendências da economia e do mercado de trabalho. Para além do apoio aos programas
destinados a modernizar os mercados de trabalho e a antecipar as alterações progressivas em toda a União em
sectores como a agricultura, os têxteis, o sector automóvel e o mineiro, devem ao mesmo tempo ser instituídas
medidas concretas destinadas a reforçar o bem-estar económico das regiões. No contexto da reestruturação das
empresas e dos sectores, determinados serviços específicos ligados ao emprego, à formação e à assistência a favor
dos trabalhadores, tais como os sistemas de reacção rápida em caso de despedimentos colectivos, também têm um
papel a desempenhar.

Devem igualmente ser privilegiados o desenvolvimento e a divulgação de conhecimentos sobre as formas inova-
doras e adaptáveis da organização do trabalho, a fim de tirar partido das novas tecnologias — incluindo o
teletrabalho, a melhoria da saúde e da segurança no trabalho (segurança industrial, etc.), o aumento da produti-
vidade e a promoção de uma melhor conciliação do trabalho com a vida familiar. Pode ainda incluir-se o
incremento da sensibilização para a responsabilidade empresarial conjunta, no desenvolver da consciência para
os direitos relacionados com o emprego, as iniciativas para fomentar o respeito pelos códigos laborais, a redução
da economia «cinzenta» e a transformação do trabalho ilegal em emprego legal.

Os parceiros sociais têm um importante desempenho na criação de mecanismos que garantam a flexibilidade do
mercado laboral. Assim deviam os Estados-Membros encorajar a participação dos parceiros sociais em actividades
no âmbito desta prioridade. Ainda, a título do objectivo da convergência serão afectados montantes do FSE
adequados ao sector da construção, incluindo formação, formação de redes, reforço do diálogo social e actividades
conjuntas levadas a cabo pelos parceiros sociais.

1.3.3. Aumentar o investimento em capital humano através de uma melhoria da educação e das competências

A Europa tem de investir mais no capital humano. Há demasiadas pessoas que não conseguem entrar ou manter-se
no mercado de trabalho por não possuírem competências, nomeadamente de literacia e numeracia básicas, ou por
possuírem competências inadequadas. A fim de promover o acesso ao emprego de pessoas de todas as idades, de
aumentar os níveis de produtividade e de melhorar a qualidade do trabalho, é necessário investir mais no capital
humano, bem como desenvolver e executar estratégias nacionais eficazes de aprendizagem ao longo da vida a favor
dos particulares, das empresas, da economia e da sociedade. No quadro das orientações para o emprego, as
principais directrizes são as seguintes:

— Alargar e reforçar o investimento no capital humano.

— Adaptar os sistemas de educação e formação às novas exigências em matéria de competências.

As reformas do mercado de trabalho no domínio da formação com a finalidade de atrair mais pessoas para o
emprego e aumentar a adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas devem ser acompanhadas de reformas dos
sistemas de educação e formação. Nos anteriores períodos de programação, os fundos estruturais investiram
consideravelmente nos sistemas de educação e formação. No próximo período de programação, o investimento
no capital humano deve ser reforçado, privilegiando os objectivos de Lisboa em conformidade com as orientações
integradas para o crescimento e o emprego. Devem igualmente ser abordadas as seguintes prioridades gerais:

— aumentar e melhorar o investimento no capital humano, nomeadamente o desenvolvimento de incentivos
adequados e de mecanismos de repartição dos custos para as empresas, as administrações públicas e os
particulares;

— apoiar estratégias coerentes e completas de aprendizagem ao longo da vida, privilegiando as competências
necessárias à economia baseada no conhecimento, nomeadamente o apoio à cooperação e criação de parcerias
entre Estados-Membros, regiões e cidades no sector da educação e da formação, a fim de facilitar o intercâmbio
de experiências e de boas práticas, incluindo projectos inovadores. Deve-se procurar, em especial, dar resposta
às necessidades dos grupos desfavorecidos;

— apoiar a concepção e a introdução de reformas dos sistemas de educação e formação, recorrendo, sempre que
adequado, a referências e princípios europeus comuns, em particular para aumentar a importância da educação
e da formação no mercado de trabalho;
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— reforçar as relações entre as universidades, os centros de investigação e tecnológicos e as empresas, em especial
através de actividades de criação de redes e de acções conjuntas.

A título do objectivo da convergência, muitos Estados-Membros e regiões têm de enfrentar desafios muito
exigentes em matéria de educação e formação. Os recursos financeiros devem contemplar a execução de reformas
que deverão abordar as seguintes prioridades específicas:

— assegurar uma oferta de educação e de formação adequada, atractiva, acessível e de alta qualidade a todos os
níveis, incluindo melhoria das competências e qualificações do pessoal docente, percursos educativos flexíveis e
novas opções desde o ensino pré-primário e primário, uma diminuição significativa do abandono escolar
precoce e um aumento das taxas de conclusão do ensino secundário completo e melhorar o acesso à
escolaridade pré-obrigatória e obrigatória;

— apoiar a modernização do sistema de ensino superior e o desenvolvimento do potencial humano no domínio
da investigação e da inovação, quer através de estudos de pós-graduação, de acções de formação destinadas aos
investigadores, quer atraindo um maior número de jovens para os estudos científicos e técnicos;

— promover a qualidade e a atractividade da formação profissional e da educação, incluindo acções de formação
em sistema de aprendizagem e acções destinadas a promover o espírito empresarial;

— sempre que adequado, assegurar uma maior mobilidade a nível regional, nacional ou transnacional e promover
enquadramentos e sistemas que favoreçam a transparência e o reconhecimento das qualificações, bem como a
validação da aprendizagem não formal e informal;

— investir nas infra-estruturas educativas e de formação, incluindo as TIC, nos casos em que sejam necessários
investimentos para a execução de reformas e/ou em que possam contribuir significativamente para melhorar a
qualidade e a eficácia do sistema de educação e formação.

1.3.4. Capacidade administrativa

Nos anteriores períodos de programação, foi possível reforçar a capacidade de gestão dos Estados-Membros e dos
seus organismos responsáveis pela gestão no que respeita à aplicação da regulamentação graças à assistência técnica
facultada pelos fundos. Esta abordagem será novamente seguida no período 2007-2013.

Para além da gestão dos fundos, a eficácia da capacidade administrativa das administrações e dos serviços públicos
(«smart administration») constitui uma condição fundamental para o crescimento económico e o emprego. Por
conseguinte, em conformidade com a Estratégia de Lisboa revista que preconiza a melhoria da legislação e da
concepção e execução das políticas, a fim de criar as condições necessárias para o crescimento económico e a
criação de emprego, os fundos apoiarão os investimentos no capital humano das administrações e dos serviços
públicos em todos os níveis do território.

Relativamente aos países e às regiões da coesão a título do objectivo da convergência, o aumento da produtividade
e da qualidade do trabalho no sector público, em especial nos domínios da economia, do emprego, da política
social, da educação, da saúde, do ambiente e da justiça, é essencial para prosseguir e acelerar as reformas, aumentar
a produtividade e o crescimento no plano macroeconómico e para promover a coesão social e territorial, bem
como o desenvolvimento sustentável. Os fundos estruturais podem desempenhar um papel importante ao apoia-
rem a concepção e a execução de políticas eficazes num grande número de domínios que contem com a
participação de todas as partes interessadas.

Assim, a título do objectivo da convergência, os países e as regiões da coesão são convidados a reforçar as
capacidades das suas administrações e serviços públicos a nível nacional, regional e local. As acções neste domínio
devem ter em conta a situação específica de cada Estado-Membro. Logo, em conformidade com o princípio da
concentração, os Estados-Membros são convidados a efectuar uma análise global a fim de identificar os domínios
de intervenção que exigem maior apoio ao nível das capacidades administrativas. Os investimentos concentram-se
nos domínios de intervenção em que existem os maiores obstáculos ao desenvolvimento socioeconómico, bem
como nos elementos essenciais das reformas administrativas.
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Os Estados-Membros devem garantir que a necessidade de reforçar a eficácia e a transparência das administrações
públicas e de modernizar os serviços públicos receberá igualmente uma resposta adequada. Neste campo, as
orientações relativas às acções a empreender são as seguintes:

— Apoiar a concepção de políticas e de programas adequados e o controlo, a avaliação e a avaliação do
impacto (através de estudos, estatísticas, peritagens e previsões), bem como a coordenação entre departa-
mentos e o diálogo entre os organismos públicos e privados competentes.

— Reforçar as capacidades de execução das políticas e dos programas, nomeadamente no que respeita a
formas de assegurar a inviolabilidade da legislação (crime proofing) e à aplicação da legislação, em especial
através da programação das necessidades de formação, de relatórios sobre a evolução das carreiras, da
avaliação, de procedimentos de auditoria social, da aplicação de princípios de governação aberta, da
formação dos quadros directivos e do restante pessoal e do apoio específico aos principais serviços,
organismos de inspecção e agentes socioeconómicos.

1.3.5. Contribuir para manter uma população activa saudável

Tendo em conta a estrutura demográfica da UE, o envelhecimento da população e a provável diminuição da mão-
-de-obra futuramente, é essencial que a União adopte medidas destinadas a aumentar o número de anos de trabalho
em condições de boa saúde da sua população activa. Os investimentos em prol da saúde e da prevenção de
doenças contribuirão para manter a participação activa do maior número possível de trabalhadores na sociedade,
conservando dessa forma a sua contribuição económica e reduzindo os níveis de dependência. Isto tem um
impacto directo sobre a competitividade e a produtividade, bem como efeitos positivos importantes na qualidade
de vida em geral.

Existem grandes disparidades em matéria de saúde e de acesso aos cuidados de saúde entre as regiões europeias.
Por conseguinte, é importante que a política de coesão contribua para as infra-estruturas de cuidados de saúde,
ajudando dessa forma a aumentar o número de anos de trabalho em condições de boa saúde, sobretudo nos
Estados-Membros e nas regiões de menor prosperidade. As acções comunitárias em matéria de prevenção e de
melhoria da saúde desempenham um papel importante na redução das disparidades neste sector. A existência de
bons cuidados de saúde traduz-se numa maior participação no mercado de trabalho, numa vida activa mais longa,
numa maior produtividade e numa redução das despesas em cuidados de saúde e dos custos sociais.

Para a política de coesão, é importante contribuir, em especial nas regiões menos desenvolvidas, para melhorar as
infra-estruturas de cuidados continuados e investir na melhoria das infra-estruturas de saúde, nomeadamente
quando essas não existem ou estão insuficientemente desenvolvidas, entravando significativamente o desenvolvi-
mento económico. Os Estados-Membros devem procurar responder à necessidade de reforçar a eficácia dos
sistemas de cuidados de saúde, investindo nas TIC, bem como nos domínios do conhecimento e da inovação.
Neste campo, as orientações relativas às acções a empreender são as seguintes:

— Procurar evitar os riscos de saúde para aumentar os níveis de produtividade através de campanhas gerais de
informação sanitária, garantindo a transferência de conhecimentos e de tecnologias e assegurando que os
serviços de saúde possuam as competências, os produtos e o equipamento necessários para prevenir os
riscos e minimizar os danos potenciais.

— Colmatar as deficiências das infra-estruturas de saúde e promover uma prestação de serviços eficaz, nos
casos em que o desenvolvimento económico dos Estados-Membros e das regiões menos prósperos esteja a
ser afectado. Esta acção deve ter por base uma análise exaustiva do nível óptimo da prestação de serviços e
das tecnologias adequadas, tais como os serviços de telemedicina, e do potencial de redução dos custos dos
serviços de saúde em linha.

2. A DIMENSÃO TERRITORIAL DA POLÍTICA DE COESÃO

Uma das características da política de coesão, contrariamente às políticas sectoriais, é a sua capacidade de
adaptação às necessidades e características específicas dos desafios e oportunidades resultantes da situação geo-
gráfica. A geografia é, pois, importante para a política de coesão. Da mesma maneira, ao desenvolver os seus
programas e ao concentrar os recursos em áreas prioritárias, os Estados-Membros e as regiões devem prestar
particular atenção as estas circunstâncias geográficas especiais.
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A dimensão territorial ajudará a desenvolver comunidades sustentáveis e a evitar alimentar as desigualdades
regionais que travam o potencial global de crescimento. Esta abordagem exige que os problemas e as oportuni-
dades específicos das áreas rurais e urbanas possam ser encarados como os dos territórios específicos, zonas
fronteiriças e transnacionais, ou regiões desfavorecidas insulares, remotas (árcticas, ultraperiféricas, etc.), pouco
habitadas ou montanhosas. As limitações ambientais e demográficas das áreas costeiras também têm de ser
tratadas. A boa implementação das acções destinadas a promover a coesão territorial exige mecanismos que
possam garantir a equidade de tratamento das zonas segundo as suas capacidades individuais de competitividade.
Assim, a boa governança é importante para a dimensão territorial.

De facto, a próxima geração de programas deve encarar a promoção da coesão territorial como parte integrante do
esforço necessário para conceder a todo o território da União a oportunidade de contribuir para a agenda em
matéria de crescimento e emprego. Mais especificamente, isto quer dizer que devia ser atribuída uma importância
diferente à coesão territorial, em relação à história, cultura ou situação institucional de cada Estado-Membro.

O desenvolvimento de parcerias de elevada qualidade é igualmente essencial, chamando a participar os agentes
nacionais, regionais, urbanos, rurais e locais. O êxito em matéria de coesão territorial depende de uma estratégia
global que fixe o enquadramento dos objectivos e das intervenções específicos neste domínio.

No âmbito do novo quadro legislativo, os Estados-Membros podem afectar fundos dos novos programas aos
problemas urbanos. Para beneficiar cabalmente das parcerias, as cidades devem participar em todo este processo.
Devem igualmente responsabilizar-se pela concepção e implementação das partes dos programas que lhes forem
delegadas.

O novo quadro legislativo também prevê a prestação de ajuda especial às regiões ultraperiféricas para compensar
os custos da distância. Um dos desafios mais difíceis será o de garantir que esta ajuda contribui para a realização da
Estratégia do programa no seu conjunto, em termos de crescimento sustentável e emprego.

2.1. A contribuição das cidades para o crescimento e o emprego

Tal como destacado na comunicação da Comissão sobre a Política de Coesão e as cidades, mais de 60 % da
população na União Europeia vive em áreas urbanas com mais de 50 000 habitantes (1). As cidades e as áreas
urbanas em geral são sede da maior parte dos empregos, empresas e instituições de educação superior, pelo que se
tornam fundamentais para a coesão social. As cidades e as áreas metropolitanas europeias tendem a chamar a si os
mais habilitados, criando frequentemente um círculo virtuoso que estimula a inovação e as empresas e atrai os
novos talentos.

As cidades e áreas urbanas concentram oportunidades e desafios, devendo ter em consideração os seus problemas
específicos, como o desemprego e a exclusão social (lembremos o problema dos «trabalhadores pobres»), taxas de
criminalidade elevadas e crescentes, congestão crescente e a presença de bolsas de exclusão no seu interior.

Os programas para as zonas urbanas podem assumir diferentes formas. Primeiro, existem acções para promover as
cidades como motor do desenvolvimento regional. Estas devem centrar-se na melhoria da competitividade, me-
diante a criação de agrupamentos de emprego, por exemplo. As acções apoiadas incluem medidas de promoção do
espírito empresarial, da inovação e dos serviços, incluindo serviços às empresas. A capacidade de atrair e reter
pessoal altamente qualificado também é importante (medidas relacionadas com acessibilidade, fornecimento de
serviços culturais, etc.).

Em segundo lugar, existem acções para promover a coesão das zonas urbanas que pretendem melhorar a situação
de crise existente em certos bairros. Esse benefício não é só directo como ainda ajuda a reduzir a expansão
descontrolada excessiva das zonas suburbanas resultante da procura de melhores condições de vida.
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Neste contexto, e especialmente em zonas industriais mais antigas, as medidas de reabilitação do ambiente físico,
de reconversão de cidades industriais, bem como a conservação e o desenvolvimento do património histórico e
cultural, com possíveis benefícios para o turismo que poderão ajudar a criar cidades mais atraentes onde seja mais
agradável viver, são medidas muito importantes. A reabilitação dos espaços públicos e industriais existentes pode
desempenhar um papel importante no combate à expansão descontrolada das zonas urbanas e suburbanas,
ajudando a criar condições necessárias para um desenvolvimento económico sustentável De certa forma, ao
melhorar o planeamento, a concepção e a manutenção dos espaços públicos, as cidades estão a combater a
criminalidade e a ajudar a criar ruas atraentes, parques e espaços abertos seguros. Nas zonas urbanas, as dimensões
ambiental, económica e social estão estreitamente interligadas. Um ambiente urbano de alta qualidade contribui
para a prioridade inscrita na agenda renovada de Lisboa que consiste em transformar a Europa num continente
mais atraente para trabalhar, viver e investir (1).

Em terceiro lugar, existem acções destinadas a promover um desenvolvimento mais equilibrado e policêntrico,
passando pelas redes urbanas, nacionais e comunitárias e incluindo ligações entre as cidades economicamente mais
fortes e outras zonas urbanas, como as cidades de pequena e média dimensão. Isto exige que se façam escolhas
estratégicas na identificação e no reforço de pólos de crescimento, sem esquecer a criação de redes de ligação física
(infra-estruturas, tecnologias da informação, etc.) e humanas (acções de promoção da cooperação, etc.) igualmente
importantes. Uma vez que estes pólos servem territórios mais vastos, incluindo o interior rural imediato, con-
tribuem para um crescimento sustentável e equilibrado do Estado-Membro em questão e da Comunidade no seu
conjunto. Da mesma maneira, as áreas rurais prestam serviços a toda a sociedade, por exemplo, sob forma de
oportunidade de recreio e paisagens valiosas. A tónica deve também colocar-se, pois, na ligação entre os mundos
rural e urbano.

Sabemos da experiência anterior que existem alguns princípios básicos de acção nas zonas urbanas. O primeiro,
saber que os principais parceiros nas cidades, assim como as autoridades locais, têm um papel importante a
desempenhar para atingir estes objectivos. Como referido, os Estados-Membros podem delegar responsabilidades às
cidades no domínio do desenvolvimento urbano. Este aspecto é particularmente importante quando articulado com
o factor de proximidade, por exemplo, para poder dar resposta aos desafios de cariz mais local como a exclusão
social ou a falta de acesso a serviços fundamentais.

O segundo, a elaboração de um plano de desenvolvimento urbano sustentável a médio e longo prazo constitui
geralmente uma condição prévia para o êxito, na medida em que garante a coerência dos investimentos e a sua
qualidade ambienta. Contribui igualmente para garantir o empenhamento e a participação do sector privado na
reabilitação das zonas urbanas. Por norma, é necessário adoptar uma abordagem multidisciplinar ou integrada. No
que toca a acções delimitadas a zonas específicas, por exemplo, para promover a inclusão social, é necessário que
as que se destinam a melhorar a qualidade de vida (incluindo ambiente e habitação) ou o nível dos serviços
prestados aos cidadãos sejam combinadas com acções para fomentar o desenvolvimento de novas actividades e a
criação de emprego, por forma a garantir o futuro das áreas em questão a longo prazo. A nova iniciativa JESSICA
foi concebida para promover e facilitar o desenvolvimento de produtos de engenharia financeira para apoiar
projectos incluídos em planos de desenvolvimento urbano integrado.

Em geral, os programas e serviços de apoio integrados devem centrar-se nesses grupos mais necessitados, como
imigrantes, jovens e mulheres. Todos os cidadãos devem ser encorajados a participar na planificação e na produção
de serviços.

2.2. Apoiar a diversificação económica das zonas rurais, pesqueiras e com desvantagens naturais

A política de coesão pode igualmente desempenhar um papel fundamental de apoio à recuperação económica das
zonas rurais, complementando as acções apoiadas pelo novo fundo de desenvolvimento rural (Fundo Europeu
Agrícola de Desenvolvimento Rural, FEADER) (2). Esta abordagem complementar deve procurar apoiar a reestru-
turação e a diversificação da economia nas zonas rurais europeias.

É necessário incentivar as sinergias entre as políticas estruturais, as políticas de emprego e as políticas de desen-
volvimento rural. Neste contexto, os Estados-Membros devem velar pela sinergia e coerência das acções a financiar
pelo FEDER, pelo Fundo de Coesão, pelo FSE, pelo FEP e pelo FEADER num determinado território e num
determinado domínio de actividade. Os princípios directores essenciais no que respeita à linha de demarcação e
aos mecanismos de coordenação entre as acções apoiadas pelos diferentes fundos devem ser definidos ao nível do
Quadro Estratégico Nacional de Referência ou do Plano Estratégico Nacional.
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Quanto à política de coesão, a acção a favor das zonas rurais ou com desvantagens naturais, incluindo regiões
insulares, deve contribuir para a criação de novas oportunidades através da diversificação da economia rural.
Incluem-se esforços para ajudar a garantir um acesso mínimo aos serviços de interesse económico geral a fim
de melhorar as condições nas zonas rurais, e para atrair empresas e pessoal qualificado e limitar a migração das
suas populações. Neste contexto, a conexão às principais redes nacionais e europeias é igualmente necessária. Além
do mais, a política de coesão deve apoiar a capacidade endógena dos territórios rurais, promovendo, por exemplo,
a comercialização de produtos a nível nacional e mundial e favorecendo a inovação de processos e produtos no
âmbito das actividades económicas existentes.

Por exemplo, o objectivo de atingir a massa crítica necessária para uma prestação de serviços eficaz, incluindo os
serviços acima referidos destinados a manter a saúde da população activa, constitui um enorme desafio. A garantia
do acesso universal a todos os serviços, em particular nas zonas pouco povoadas, pode ser obtida através de
investimentos em pólos de desenvolvimento nas zonas rurais (por exemplo, em cidades de pequena e média
dimensão) e do desenvolvimento de clusters económicos que explorem os recursos locais e utilizem as novas
tecnologias da informação.

Muitas regiões rurais dependem, em grande medida, do turismo. Estas regiões necessitam de uma abordagem
integrada orientada para a qualidade, centrada na satisfação dos consumidores e baseada nas dimensões económica,
social e ambiental do desenvolvimento sustentável. As acções neste contexto devem tirar partido e procurar
preservar e desenvolver os recursos naturais e culturais que podem ter efeitos positivos importantes, protegendo
os habitats e apoiando o investimento na biodiversidade. A abordagem integrada deve ter um impacto positivo no
sector do turismo, na economia local, nas pessoas que trabalham no sector do turismo, nos visitantes e na
população local, bem como no património natural e cultural.

No sector das pescas, a reestruturação das zonas costeiras dependentes da pesca e das ilhas de pequena dimensão é
com frequência um desafio particular por razões geográficas, pelo que a política de coesão pode desempenhar um
papel importante de complemento das acções apoiadas pelo novo Fundo Europeu para as Pescas (FEP).

2.3. Cooperação

As três prioridades acima referidas devem ser complementadas com medidas destinadas a promover a cooperação
transfronteiriça, transnacional e inter-regional, incluindo a cooperação marítima quando apropriado. Consequente-
mente, uma cooperação mais estreita entre as regiões da União Europeia deve contribuir para acelerar o desen-
volvimento económico e para alcançar um maior crescimento. As fronteiras nacionais constituem frequentemente
um obstáculo ao desenvolvimento do território europeu no seu conjunto, podendo limitar o pleno desenvolvi-
mento do seu potencial de competitividade. No contexto transfronteiriço e transnacional, os transportes, a gestão
dos recursos hídricos e a protecção do ambiente constituem exemplos claros dos desafios que exigem uma
abordagem centrada e integrada que ultrapasse as fronteiras nacionais. Em termos de implementação, os Esta-
dos-Membros podem desejar examinar as possibilidades de criação de um Agrupamento Territorial Europeu de
Cooperação para desempenhar o papel de autoridade de gestão de certos programas de cooperação.

2.4. Cooperação transfronteiriça

O objectivo da cooperação transfronteiriça na Europa é integrar as zonas divididas por fronteiras nacionais que se
defrontam com problemas comuns que exigem soluções comuns. Tais desafios são enfrentados pelas regiões de
fronteira na União em resultado da fragmentação dos mercados do trabalho e de capitais, das redes de infra-
-estruturas, da capacidade fiscal e das instituições.

Embora os programas de cooperação devam ser adaptados à situação específica de cada região fronteiriça, é
importante concentrar a assistência nas principais prioridades a fim de apoiar o crescimento e a criação de
emprego.

As recomendações de âmbito geral no que respeita à futura cooperação transfronteiriça nem sempre são perti-
nentes devido à grande diversidade de situações. Simultaneamente, tendo em conta os obstáculos criados pelas
fronteiras, a melhoria das infra-estruturas de transportes e de comunicações existentes, bem como, se for caso
disso, o desenvolvimento de novas ligações, constituem um ponto de partida útil que permite reunir as condições
prévias necessárias para criar ou desenvolver contactos transfronteiriços.
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A cooperação transfronteiriça deve centrar-se no reforço da competitividade das regiões fronteiriças. Além disso,
deve contribuir para a integração económica e social, em especial nos casos em que existem grandes disparidades
económicas entre os dois lados da fronteira. As acções incluem a promoção do conhecimento e da transferência de
saber-fazer, o desenvolvimento das actividades empresariais transfronteiriças, a exploração do potencial em matéria
de educação/formação e de cuidados de saúde nos dois lados da fronteira, bem como a integração do mercado de
trabalho transfronteiriço e a gestão conjunta do ambiente e das ameaças comuns. Nos casos em que já existem as
condições essenciais para a cooperação transfronteiriça, o apoio no âmbito da política de coesão deve centrar-se
nas acções que proporcionem valor acrescentado para as actividades transfronteiriças: nomeadamente, reforçando a
competitividade através da inovação e de iniciativas de investigação e desenvolvimento, permitindo a conexão de
redes não físicas (serviços) ou físicas (transportes) a fim de reforçar a identidade transfronteiriça enquanto caracte-
rística da cidadania europeia, promovendo a integração do mercado de trabalho e fomentando a gestão dos
recursos hídricos e o controlo dos riscos de inundações e a gestão conjunta dos riscos naturais e tecnológicos.

Deve ser prestada particular atenção aos desafios e às oportunidades colocados pelas alterações das fronteiras
externas da União após o alargamento. Neste caso, é necessário promover acções coerentes transfronteiras que
encorajem a actividade económica de ambos os lados e removam as barreiras ao desenvolvimento. Para tal, a
política de coesão e o novo Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) e, se necessário, o novo
Instrumento de Pré-Adesão, precisam de criar um quadro coerente de acção.

2.5. Cooperação transnacional

Nas áreas transnacionais é necessário aumentar a integração e a coesão económica e social. Os programas de
cooperação transnacional procuram aumentar a cooperação entre os Estados-Membros em domínios de impor-
tância estratégica.

Por conseguinte, as acções que procuram melhorar a interconexão física (por exemplo, os investimentos em
transportes sustentáveis) e não física (redes, intercâmbios entre regiões e entre as partes envolvidas) entre os
territórios devem beneficiar de apoio.

As acções previstas incluem a realização de corredores de transporte europeus (em especial as secções trans-
fronteiriças) e acções para a prevenção dos riscos naturais (por exemplo, incêndios, seca e cheias), uma gestão dos
recursos hídricos a nível das bacias fluviais, uma cooperação marítima integrada, a promoção do desenvolvimento
urbano sustentável e redes de I&D e de inovação.

O mapa das zonas que beneficiam actualmente das medidas de cooperação transnacional foi modificado para
garantir condições de implementação das acções estruturais de base. Para o efeito, foram tidos em conta a
coerência territorial e os critérios funcionais de natureza geográfica, nomeadamente a partilha da mesma bacia
fluvial ou zona costeira, a localização na mesma zona montanhosa ou o facto de serem atravessadas por um
importante corredor de transporte. São igualmente pertinentes outros critérios como os factores históricos ou as
estruturas institucionais, bem como a cooperação ou as convenções existentes.

2.6. Cooperação inter-regional

Os programas de cooperação inter-regional devem centrar-se na Estratégia de Lisboa renovada: reforçando a
inovação, as PME e o espírito empresarial, a protecção do ambiente e a prevenção dos riscos. Além disso, serão
incentivados o intercâmbio de experiências e de melhores práticas no que respeita ao desenvolvimento das zonas
urbanas, à modernização dos serviços do sector público (como a utilização das TIC pelos sectores da saúde e da
administração pública) e à execução dos programas de cooperação, bem como à realização de estudos e à recolha
de dados. A cooperação inter-regional será igualmente apoiada no âmbito de programas em prol da convergência,
da competitividade regional e do emprego. Ademais, será promovido o intercâmbio de experiências e de melhores
práticas no que respeita ao desenvolvimento urbano, à inclusão social, à relação entre as zonas urbanas e as zonas
rurais e à execução de programas de cooperação.
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II

(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO

de 12 de Julho de 2005

relativa às orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros

(2005/600/CE)

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
nomeadamente o n.o 2 do artigo 128.o,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (1),

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Euro-
peu (2),

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões,

Tendo em conta o parecer do Comité do Emprego,

Considerando o seguinte:

(1) O artigo 2.o do Tratado da União Europeia define, para a
União, entre outros, o objectivo de promover o pro-
gresso económico e social e um elevado nível de em-
prego. O artigo 125.o do Tratado que institui a Comu-
nidade Europeia prevê que os Estados-Membros e a Co-
munidade se empenhem em desenvolver uma estratégia
coordenada em matéria de emprego e, em especial, em
promover uma mão-de-obra qualificada, formada e adap-
tável, bem como mercados de trabalho que reajam rapi-
damente às mudanças económicas.

(2) Em Março de 2000, o Conselho Europeu de Lisboa lan-
çou uma estratégia tendo em vista um crescimento eco-
nómico sustentável com mais e melhores empregos e o

reforço da coesão social, fixando objectivos a longo
prazo em termos de emprego; contudo, volvidos cinco
anos, os objectivos da estratégia estão longe de ter sido
alcançados.

(3) A apresentação de um conjunto integrado de orientações
para o emprego e de orientações gerais para as políticas
económicas contribui para reorientar a estratégia de Lis-
boa para o crescimento e o emprego. A estratégia euro-
peia para o emprego desempenha um papel preponde-
rante na concretização dos objectivos da estratégia de
Lisboa em matéria de emprego. O reforço da coesão
social constitui também um elemento essencial para o
êxito da estratégia de Lisboa. Inversamente, como decla-
rado na Agenda Social, o êxito da estratégia europeia
para o emprego contribuirá para a realização duma
maior coesão social

(4) De acordo com as conclusões do Conselho Europeu da
Primavera, de 22 e 23 de Março de 2005, a União deverá
mobilizar todos os recursos nacionais e comunitários
apropriados — incluindo a política de coesão — das
três dimensões (económica, social e ambiental) da estra-
tégia de Lisboa, de modo a tirar partido das suas sinergias
num contexto geral de desenvolvimento sustentável.

(5) Os objectivos de pleno emprego, qualidade do emprego,
produtividade do trabalho e reforço da coesão social
deverão traduzir-se em prioridades concretas: atrair e re-
ter um maior número de pessoas na situação de em-
prego, aumentar a oferta de mão-de-obra e modernizar
os sistemas de protecção social; melhorar a adaptabili-
dade dos trabalhadores e das empresas e investir mais
em capital humano através de uma melhoria da educação
e das competências.

(6) As orientações para o emprego só deverão ser integral-
mente revistas de três em três anos, enquanto nos anos
intermédios, até 2008, a sua actualização deve ser rigo-
rosamente limitada.
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(7) O Comité do Emprego e o Comité da Protecção Social
elaboraram um parecer conjunto sobre as orientações
integradas para o crescimento e o emprego (2005-2008).

(8) A recomendação do Conselho, de 14 de Outubro de
2004, relativa à execução da política de emprego dos
Estados-Membros (1), permanece um quadro de referência
válido,

DECIDE:

Artigo 1.o

São aprovadas as orientações para as políticas de emprego dos
Estados-Membros, constantes do anexo.

Artigo 2.o

Nas suas políticas de emprego, os Estados-Membros terão em
conta as orientações, que serão reportadas nos programas na-
cionais de reforma.

Artigo 3.o

Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 12 de Julho de 2005.

Pelo Conselho
O Presidente
G. BROWN
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ANEXO

ORIENTAÇÕES PARA O EMPREGO (2005-2008)

(Orientações integradas n.os 17-24)

— Orientação n.o 17: Executar políticas de emprego para atingir o pleno emprego, melhorar a qualidade e a produti-
vidade do trabalho e reforçar a coesão social e territorial.

— Orientação n.o 18: Promover uma abordagem do trabalho baseada no ciclo de vida.

— Orientação n.o 19: Assegurar a existência de mercados de trabalho inclusivos, melhorar a atractividade do trabalho, e
torná-lo mais remunerador para os que procuram emprego, incluindo as pessoas desfavorecidas e os inactivos.

— Orientação n.o 20: Melhorar a resposta às necessidades do mercado de trabalho.

— Orientação n.o 21: Promover a flexibilidade em conjugação com a segurança do emprego e reduzir a segmentação do
mercado de trabalho, tendo devidamente em conta o papel dos parceiros sociais.

— Orientação n.o 22: Garantir a evolução dos custos do factor trabalho e mecanismos de fixação dos salários favoráveis
ao emprego.

— Orientação n.o 23: Alargar e aumentar o investimento em capital humano.

— Orientação n.o 24: Adaptar os sistemas de educação e formação por forma a poderem responder às novas exigências
em matéria de competências.

Orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros

Os Estados-Membros, em cooperação com os parceiros sociais, conduzirão as suas políticas tendo em vista implementar
os objectivos e as acções prioritárias a seguir especificados. Para tornar concreta a estratégia de Lisboa, as políticas dos
Estados-Membros promoverão, de maneira equilibrada:

— pleno emprego: para sustentar o crescimento económico e reforçar a coesão social, é fundamental atingir o pleno
emprego e reduzir o desemprego e a inactividade, aumentando a procura e a oferta de mão-de-obra,

— melhorar a qualidade e a produtividade do trabalho: os esforços para aumentar as taxas de emprego são indissociáveis do
reforço da atractividade do emprego, da qualidade no trabalho e do crescimento da produtividade, bem como da
redução do número de trabalhadores pobres. As sinergias entre a qualidade no trabalho, a produtividade e o emprego
devem ser plenamente exploradas,

— reforçar a coesão social e territorial: é necessário aplicar com determinação as medidas destinadas a reforçar a inclusão
social, a evitar a exclusão do mercado de trabalho e a promover a integração profissional das pessoas desfavorecidas,
bem como a reduzir as disparidades regionais em termos de emprego, desemprego e produtividade do trabalho,
especialmente nas regiões menos desenvolvidas.

A igualdade de oportunidades e a luta contra a discriminação são igualmente factores essenciais para o progresso. A
tomada em consideração das questões de género e a promoção da igualdade entre sexos devem ser asseguradas em todas
as acções empreendidas. Enquanto elemento duma nova abordagem intergeracional, deve prestar-se especial atenção à
situação dos jovens, implementando o pacto europeu para a juventude, e à promoção do acesso ao emprego ao longo da
vida activa. Deve também prestar-se especial atenção à redução significativa das disparidades existentes em matéria de
emprego entre os mais desfavorecidos, incluindo os deficientes, e as outras pessoas, bem como entre os nacionais de
países terceiros e os cidadãos da União Europeia, em conformidade com todos os objectivos nacionais.

Na adopção das medidas, os Estados-Membros deverão velar em especial pela boa governação no âmbito das políticas de
emprego, devendo criar uma ampla parceria para a mudança através da participação dos órgãos parlamentares e das
partes interessadas, nomeadamente a nível regional e local. Os parceiros europeus e nacionais devem desempenhar um
papel fundamental. No final do presente anexo, incluem-se uma série de metas e de referências que foram fixadas a nível
da União Europeia no quadro da estratégia europeia para o emprego no contexto das orientações para 2003 e que
deverão continuar a ser seguidas com indicadores e quadros de avaliação. Incentivam-se também os Estados-Membros a
definirem os seus próprios compromissos e metas em relação aos quais deverão ter em consideração essas orientações,
bem como as recomendações para 2004 aprovadas a nível da União Europeia.
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A boa governação exige também uma maior eficácia na afectação dos recursos administrativos e financeiros. De acordo
com a Comissão, os Estados-Membros devem utilizar os recursos dos fundos estruturais, em especial do Fundo Social
Europeu, para a execução da estratégia europeia para o emprego e apresentar informações sobre as medidas adoptadas.
Deve ser concedida especial atenção ao reforço da capacidade institucional e administrativa dos Estados-Membros.

Orientação n.o 17: Executar políticas de emprego para atingir o pleno emprego, melhorar a qualidade e a produtividade do trabalho
e reforçar a coesão social e territorial.

As políticas devem contribuir para atingir uma taxa média de emprego de 70 % para a União Europeia no seu
conjunto, uma taxa média de emprego de, pelo menos, 60 % para as mulheres e de 50 % para os trabalhadores
mais velhos (55 a 64 anos) até 2010 e para reduzir o desemprego e a inactividade. Os Estados-Membros deverão
reflectir na definição dos objectivos nacionais em matéria de taxas de emprego.

Para realizar estes objectivos, a acção deve concentrar-se nas seguintes prioridades:

— atrair e reter um maior número de pessoas na situação de emprego, aumentar a oferta de mão-de-obra e modernizar
os sistemas de protecção social,

— melhorar a adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas,

— investir mais em capital humano melhorando a educação e as competências.

1. ATRAIR E RETER UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS NA SITUAÇÃO DE EMPREGO, AUMENTAR A OFERTA DE
MÃO-DE-OBRA E MODERNIZAR OS SISTEMAS DE PROTECÇÃO SOCIAL

O aumento dos níveis de emprego é o meio mais seguro de gerar crescimento económico e de promover economias
socialmente inclusivas, assegurando simultaneamente redes de segurança para os que não podem trabalhar. A promoção
duma maior oferta de mão-de-obra em todos os grupos, de uma nova abordagem do trabalho baseada no ciclo de vida,
bem como a modernização dos sistemas de protecção social para assegurar a sua adequabilidade, sustentabilidade
financeira e capacidade de resposta à alteração das necessidades da sociedade são tanto mais necessárias quanto se prevê
uma diminuição da população activa. No âmbito da nova abordagem intergeracional, deve ser concedida especial atenção
à resolução das questões das disparidades que ainda subsistem, a nível do emprego, entre homens e mulheres e das baixas
taxas de emprego dos trabalhadores mais velhos e dos jovens. São igualmente necessárias medidas para combater o
desemprego dos jovens que, em média, atinge o dobro da taxa de desemprego total. Há que criar as condições adequadas
para favorecer a realização de progressos em matéria de emprego, quer se trate do primeiro emprego, quer do regresso ao
trabalho após um intervalo ou da vontade de prolongar a vida activa. A qualidade do emprego, incluindo o ordenado e as
prestações sociais, as condições de trabalho, a segurança do emprego, o acesso à formação ao longo da vida e as
perspectivas de carreira, bem como o apoio e os incentivos decorrentes dos sistemas de protecção social, são aspectos
fundamentais.

Orientação n.o 18: Promover uma abordagem do trabalho baseada no ciclo de vida através de:

— um empenhamento renovado na criação de fileiras profissionais para os jovens e redução do desemprego dos
jovens, como se apela no pacto europeu para a juventude,

— acções decisivas para aumentar a participação das mulheres e reduzir as disparidades existentes entre homens e
mulheres a nível do emprego, do desemprego e dos ordenados,

— uma melhor conciliação do trabalho com a vida privada e da disponibilização de estruturas acessíveis e económicas
de acolhimento para crianças e outras pessoas a cargo,

— apoio ao envelhecimento activo, incluindo condições de trabalho apropriadas, uma melhor situação sanitária (em
termos ocupacionais) e incentivos adequados ao trabalho e desincentivos à reforma antecipada,

— sistemas modernos de protecção social, incluindo pensões e cuidados de saúde, garantindo a sua adequabilidade
social, viabilidade financeira e capacidade de resposta à alteração das necessidades, de forma a promover a
participação e uma melhor retenção no sistema de emprego, bem como uma vida activa mais longa.

Ver igualmente orientação integrada «Preservar a sustentabilidade económica e fiscal, como base para o crescimento do
emprego» (n.o 2).
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Facilitar o acesso a um posto de trabalho para os candidatos a um emprego, evitar o desemprego e assegurar que os
desempregados permanecem fortemente ligados ao mercado de trabalho e aumentam a sua empregabilidade são medidas
essenciais para reforçar a participação e lutar contra a exclusão social. Para tal, é necessário eliminar os obstáculos ao
mercado de trabalho, prestando assistência na procura efectiva de emprego, facilitando o acesso à formação e outras
medidas activas no mercado de trabalho e tornando o trabalho mais remunerador, acabando igualmente com as
armadilhas do desemprego, da pobreza e da inactividade. É necessário, em especial, promover a inclusão das pessoas
desfavorecidas, incluindo os trabalhadores menos qualificados, no mercado de trabalho, nomeadamente através da
expansão dos serviços sociais e da economia social, bem como o desenvolvimento de novas fontes de emprego em
resposta às necessidades colectivas. A luta contra a discriminação, a promoção do acesso ao emprego para os deficientes e
a integração dos imigrantes e das minorias são aspectos particularmente importantes.

Orientação n.o 19: Assegurar a existência de mercados de trabalho inclusivos, melhorar a atractividade do trabalho, e torná-lo mais
remunerador para os que procuram emprego, incluindo as pessoas desfavorecidas e os inactivos, através:

— de medidas activas e preventivas no mercado de trabalho, incluindo a identificação antecipada das necessidades, a
assistência na procura de emprego, a orientação e a formação no âmbito de planos de acção personalizados, a
prestação dos serviços sociais necessários para apoiar a inclusão das pessoas mais afastadas do mercado de trabalho
e contribuir para a erradicação da pobreza,

— da revisão constante dos incentivos e dos desincentivos resultantes dos sistemas fiscais e de prestações sociais,
nomeadamente no que respeita à gestão e à condicionalidade das prestações e à redução significativa das taxas de
imposto efectivas marginais elevadas, nomeadamente para as de baixos rendimentos, garantindo ao mesmo tempo
níveis adequados de protecção social,

— de criação de novas fontes de emprego nos serviços para as pessoas e as empresas, nomeadamente a nível local.

A fim de permitir que mais pessoas obtenham melhores empregos, é igualmente necessário reforçar as infra-estruturas do
mercado de trabalho a nível nacional e da União Europeia, nomeadamente através da rede EURES, de modo a antecipar
melhor e a resolver os eventuais desajustamentos. Neste contexto, é fundamental a mobilidade dos trabalhadores na União
Europeia, devendo ser plenamente garantida no contexto dos Tratados. Nos mercados do trabalho nacionais, há igual-
mente que tomar em consideração a oferta de mão-de-obra suplementar resultante da imigração de nacionais de países
terceiros.

Orientação n.o 20: Melhorar a resposta às necessidades do mercado de trabalho através da:

— modernização e reforço das instituições do mercado de trabalho, nomeadamente dos serviços de emprego, tendo
também em vista assegurar uma maior transparência das oportunidades de emprego e de formação a nível nacional
e europeu,

— suprimir os obstáculos à mobilidade dos trabalhadores na Europa no âmbito dos Tratados,

— antecipação das necessidades em matéria de competências, bem como das lacunas e dos bloqueios do mercado de
trabalho,

— gestão adequada da migração económica.

2. MELHORAR A ADAPTABILIDADE DOS TRABALHADORES E DAS EMPRESAS

A Europa necessita de reforçar a sua capacidade para antecipar, desencadear e absorver as mudanças económicas e sociais.
Para tal, são necessários custos do factor trabalho favoráveis ao emprego, formas modernas de organização do trabalho e
mercados do trabalho que funcionem bem, proporcionando maior flexibilidade a par de segurança do emprego, de modo
a satisfazer as necessidades das empresas e dos trabalhadores. Tal deveria contribuir igualmente para evitar a segmentação
dos mercados de trabalho e para reduzir o trabalho não declarado.

Na economia actual cada vez mais globalizada, com a abertura dos mercados e a contínua criação de novas tecnologias,
tanto as empresas como os trabalhadores são confrontados com a necessidade, ou melhor, com a oportunidade, de se
adaptarem. Embora, no seu conjunto, este processo de modificações estruturais seja benéfico para o crescimento e o
emprego, produz igualmente transformações perturbadoras para alguns trabalhadores e empresas. As empresas devem
tornar-se mais flexíveis a fim de responder a mudanças inesperadas na procura dos seus bens e serviços, adaptar-se às
novas tecnologias e ser capazes de inovar constantemente a fim de permanecerem competitivas. Devem igualmente poder
responder à crescente procura de um trabalho de qualidade que esteja ligado às preferências pessoais dos trabalhadores e
às mudanças familiares, e lidar com o envelhecimento da mão-de-obra e com a contratação de menos jovens. Para os
trabalhadores, a vida activa está a tornar-se mais complexa à medida que os padrões laborais se tornam mais diversi-
ficados e mais heterogéneos e que um número crescente de transições tem de ser gerido com êxito ao longo de todo o
ciclo de vida. Com economias em rápida mutação e as reestruturações daí decorrentes, devem fazer face a novos métodos
de trabalho, incluindo uma melhor exploração das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), e a alterações do
seu estatuto profissional e preparar-se para uma aprendizagem ao longo da vida. A mobilidade geográfica é também
necessária a fim de permitir um acesso mais alargado às oportunidades profissionais e à escala da União Europeia.
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Orientação n.o 21: Promover a flexibilidade em conjugação com a segurança do emprego e reduzir a segmentação do mercado de
trabalho, tendo devidamente em conta o papel dos parceiros sociais, através:

— da adaptação da legislação laboral, revendo, sempre que necessário, as diferentes cláusulas contratuais e as relativas
ao horário de trabalho,

— do tratamento da questão do trabalho não declarado,

— duma melhor antecipação e gestão positiva da mudança, nomeadamente da reestruturação económica, em especial
as alterações ligadas à abertura do comércio, de forma a minimizar os seus custos sociais e a facilitar a adaptação,

— da promoção e divulgação de formas inovadoras e adaptáveis de organização do trabalho, tendo em vista melhorar
a qualidade e a produtividade do trabalho, incluindo a saúde e a segurança,

— do apoio às transições do estatuto profissional, incluindo a formação, a actividade por conta própria, a criação de
empresas e a mobilidade geográfica.

Ver também a orientação integrada «Promover uma maior coerência entre as políticas macroeconómicas, estruturais e
de emprego» (n.o 4).

A fim de optimizar a criação de postos de trabalho, preservar a competitividade e contribuir para o enquadramento
económico geral, a evolução salarial global deve acompanhar o crescimento da produtividade durante o ciclo económico e
reflectir a situação do mercado de trabalho. Poderão também ser necessárias iniciativas destinadas a reduzir os custos não
salariais do factor trabalho e a rever a carga fiscal, a fim de facilitar a criação de postos de trabalho, em especial no que
respeita ao emprego de baixa remuneração.

Orientação n.o 22: Garantir a evolução dos custos do factor trabalho e mecanismos de fixação dos salários favoráveis ao emprego
através:

— do incentivo aos parceiros sociais para, no âmbito das suas áreas de responsabilidades, fixarem o quadro adequado
para os mecanismos de negociação salarial, de modo a reflectir os desafios da produtividade e do mercado de
trabalho a todos os níveis importantes e evitar diferenças de salários entre homens e mulheres,

— da revisão do impacto sobre o emprego do nível dos custos não salariais do factor trabalho e, sempre que possível,
ajustar a sua estrutura e o seu nível, tendo especialmente em vista reduzir a carga fiscal das pessoas que auferem
remunerações baixas.

Ver também a orientação integrada «Garantir que a evolução salarial contribua para a estabilidade macroeconómica e
para o crescimento» (n.o 5).

3. INVESTIR MAIS EM CAPITAL HUMANO MELHORANDO A EDUCAÇÃO E AS COMPETÊNCIAS

A Europa tem de investir mais em capital humano. Com efeito, demasiadas pessoas não conseguem entrar ou manter-se
no mercado de trabalho por não possuírem competências ou por possuírem competências inadequadas. A fim de
promover o acesso ao emprego de pessoas de todas as idades, elevar os níveis de produtividade e a qualidade no
trabalho, a União Europeia precisa de investir mais e mais eficazmente em capital humano e na aprendizagem ao longo
da vida em benefício dos particulares, das empresas, da economia e da sociedade.

As economias baseadas no conhecimento e nos serviços exigem competências diferentes das indústrias tradicionais, que
exigem igualmente uma constante actualização face à transformação e inovação tecnológicas. Os trabalhadores que
pretendam manter os seus postos de trabalho e progredir em termos profissionais devem adquirir novos conhecimentos
e renovar periodicamente as suas competências. A produtividade das empresas depende da criação e da manutenção de
uma mão-de-obra capaz de se adaptar à mudança. Os governos devem garantir a melhoria dos níveis de sucesso escolar e
que os jovens possuam as competências fundamentais necessárias em conformidade com o pacto europeu para a
juventude. Todas as partes interessadas devem ser mobilizadas para desenvolver e promover uma verdadeira cultura de
aprendizagem ao longo da vida desde a mais tenra idade. A fim de conseguir aumentar substancialmente o investimento
per capita dos sectores público e privado nos recursos humanos e garantir a qualidade e a eficácia desses investimentos, é
importante garantir uma repartição justa e transparente dos custos e das responsabilidades entre todos os intervenientes.
Os Estados-Membros devem recorrer mais eficazmente aos fundos estruturais e ao Banco Europeu de Investimento para
investimentos na educação e na formação. Para atingir estes objectivos, os Estados-Membros comprometem-se a elaborar
estratégias globais de aprendizagem ao longo da vida até 2006 e a implementar o programa de trabalho «Educação e
formação 2010».
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Orientação n.o 23: Alargar e aumentar o investimento em capital humano através:

— de políticas inclusivas e de acções em matéria de educação e formação que facilitem significativamente o acesso ao
ensino profissional básico, ao ensino secundário e ao ensino superior, nomeadamente através de estágios e da
formação em espírito empresarial,

— de uma redução significativa do número de casos de abandono precoce da escolaridade,

— da elaboração de estratégias eficientes de aprendizagem ao longo da vida abertas a todos nas escolas, empresas,
autoridades públicas e lares, em conformidade com os acordos europeus, incluindo incentivos adequados e meca-
nismos de partilha de custos, tendo em vista melhorar a participação na formação contínua e no local de trabalho
ao longo da vida, em especial no que respeita aos trabalhadores menos qualificados e aos trabalhadores mais velhos.

Ver também a orientação integrada «Reforçar e melhorar o investimento em I & D, em especial através de empresas
privadas» (n.o 7).

Porém, não basta definir objectivos ambiciosos e aumentar os níveis de investimento de todos os intervenientes. Para
assegurar que, na prática, a oferta satisfaça a procura, os sistemas de aprendizagem ao longo da vida devem ser
económicos, acessíveis e adaptáveis à alteração das necessidades. A adaptação e a criação de capacidades dos sistemas
de educação e formação são necessárias para melhorar a sua adequabilidade ao mercado de trabalho e a sua capacidade de
resposta às necessidades de uma economia e sociedade baseadas no conhecimento e a sua eficiência. As TIC podem ser
utilizadas para melhorar o acesso à aprendizagem e adaptá-la mais adequadamente às necessidades das entidades patronais
e dos trabalhadores.
É igualmente necessária maior mobilidade, tanto para fins profissionais como educativos, para um acesso mais alargado às
oportunidades profissionais à escala da União Europeia. Devem ser suprimidos os obstáculos remanescentes à mobilidade
no mercado de trabalho europeu, em especial no que respeita ao reconhecimento e à transparência das qualificações e
competências. Seria importante utilizar os instrumentos e referências europeus aprovados para apoiar as reformas dos
sistemas de educação e formação nacionais, tal como previsto no programa de trabalho «Educação e formação 2010».

Orientação n.o 24: Adaptar os sistemas de educação e formação por forma a poderem responder às novas exigências em matéria de
competências, através:

— do aumento e da garantia da capacidade de atracção, da abertura e das normas de qualidade da educação e da
formação, do alargamento da oferta de oportunidades de educação e de formação e da garantia de vias curriculares
flexíveis e do aumento da mobilidade para estudantes e formandos,

— da facilitação e diversificação do acesso de todos à educação e à formação e ao conhecimento através da organi-
zação do tempo de trabalho, dos serviços de apoio à família, da orientação profissional e, se adequado, de novas
formas de partilha dos custos,

— da resposta a novas necessidades ocupacionais, competências essenciais e futuros requisitos em matéria de compe-
tências, melhorando a definição e a transparência das qualificações, o seu reconhecimento efectivo e a validação da
aprendizagem não oficial e informal.

Metas e referências fixadas na estratégia europeia para o emprego

Em 2003 foram decididas as seguintes metas e referências na estratégia europeia para o emprego:
— cada desempregado deve beneficiar de uma nova oportunidade antes de completados seis meses de desemprego, no

caso dos jovens, e 12 meses de desemprego, no caso dos adultos, sob a forma de formação, reconversão, prática
profissional, um emprego ou outra medida de empregabilidade, combinada, se necessário, com assistência na procura
de emprego,

— até 2010, 25 % dos desempregados de longa duração devem participar numa medida activa sob a forma de formação,
reconversão, prática profissional, ou outra medida de empregabilidade, com o objectivo de atingir a média dos três
Estados-Membros mais avançados,

— os candidatos a emprego na União Europeia devem poder consultar todas as ofertas de trabalho publicitadas através
dos serviços de emprego dos Estados-Membros,

— um aumento, até 2010, de cinco anos na idade média efectiva de saída do mercado de trabalho na União Europeia
(em relação aos 59,9 em 2010),

— até 2010, facultar, em todos os Estados-Membros, o acolhimento de pelo menos 90 % das crianças entre os três anos
e a idade de entrada obrigatória na escola e de pelo menos 33 % das crianças com menos de três anos,

— uma taxa média de abandono escolar não superior a 10 % em toda a União Europeia,
— até 2010, pelo menos 85 % das pessoas com 22 anos terem completado o ensino secundário na União Europeia,
— o nível médio de participação na aprendizagem ao longo da vida na União Europeia ser de, pelo menos, 12,5 % da

população adulta em idade de trabalhar (grupo etário dos 25 aos 64 anos).

PT6.8.2005 Jornal Oficial da União Europeia L 205/27
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• Programa do curso
• Fichas de actividades
• Comentários da CES: Comunicação da Comissão: Uma política de coesão para  apoiar o crescimento e o

emprego: orientações estratégicas comunitárias 2007-2013 – COM(2005)299
• Propostas da CES: A nova arquitectura para a política de coesão da UE após 2006 
• Os sindicatos e o Fundo Social Europeu 2007-2013, Roberto Pettenello, CGIL
• Ciclo de programação do Fundo Social Europeu para 2007-2013: apoio do FSE aos parceiros sociais,

Dominique Be, DG Emprego, Comissão Europeia

MATERIAIS PEDAGÓGICOS 
DO CURSO DO ETUI-REHS EDUCATION:  
“FORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS FSE”,

JUNIO DE 2007, ESCUELA SINDICAL JUAN MUÑIZ ZAPICO, MADRID
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FICHA DE ACTIVIDADES
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1. INTRODUÇÃO

De acordo com o artigo 159.º do Tratado, de três em três anos a Comissão avalia o estado de coesão e a
contribuição de outras políticas.

O Segundo Relatório (2001) lançou um debate sobre a política de coesão depois do alargamento. O Terceiro
Relatório (Fevereiro de 2004) utilizou as conclusões deste debate como base para apresentação de propos-
tas pela Comissão para uma reforma da política de coesão depois de 2006 e, em 14 de Julho de 2004, a
Comissão adoptou as propostas para novos regulamentos dos Fundos Estruturais para o período de 2007-
2013.

A primeira contribuição da CES para o debate sobre o futuro da política de coesão económica e social na
União Europeia alargada, adoptada pela seu Comité Executivo em 19 e 20 de Novembro de 2002, apelou a
um reforço das políticas estruturais da Comunidade numa Europa alargada, uma vez que os princípios de
coesão e solidariedade estão consagrados no Tratado e são dois dos mais importantes instrumentos para
a integração das pessoas e dos territórios.

Do ponto de vista da CES, o alargamento representa, antes de mais, uma oportunidade histórica única para
unir os povos da Europa numa base de valores democráticos fundamentais. Tal garante paz e estabilidade
política na Europa e contribui para o progresso económico e social, bem como para melhorar as condições
de vida e de trabalho. Além de reunificar a Europa, o alargamento torna possível expandir o mercado de
trabalho europeu e o mercado interno através do aumento do volume global de produção e do nível de
consumo dos novos Estados-Membros e do desenvolvimento de novos produtos e serviços competitivos no
mercado mundial.

Tudo isto representa um desafio político, económico e social sem precedentes que beneficiará toda a União
Europeia. Contudo, ao contrário dos anteriores alargamentos, não se escamotear que este aprofundou as
diferenças de desenvolvimento económico entre os Estados-Membros, provocou uma alteração das dispa-
ridades para leste e tornou a situação do emprego mais difícil. 

Além disso, a UE está preocupada com outros desafios importantes identificados nos Conselhos Europeus,
que requerem igualmente respostas e acções conjuntas e coordenadas.

A CES deseja reiterar que a futura política de coesão deve ajudar a encontrar respostas para estes desafios
e, ao fazê-lo, ajudar a reduzir as disparidades entre as regiões e a promover uma sociedade com pleno
emprego, com igualdade de oportunidades, inclusão e coesão sociais e, portanto, em termos mais latos,
promover o modelo social europeu.

No que se refere à política de coesão económica e social, a CES salienta o papel e a importância dos siste-
mas de protecção social, nomeadamente a importância de dispor de sistemas de segurança social públicos
(por oposição a privados) de qualidade, baseados na solidariedade, que através de mecanismos de “redis-
tribuição” contribuam para assegurar e/ou garantir a coesão social.

COMENTÁRIOS DA CES
COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
Uma política de coesão para apoiar o crescimento e o emprego: orientações

estratégicas comunitárias, 2007-2013 - COM(2005)299
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Para atingir este objectivo, a actual reforma deve garantir uma complementaridade ainda maior entre as
políticas estruturais da União e outros domínios de intervenção comunitários, assegurando ao mesmo
tempo que todas as políticas da UE incluem os aspectos fundamentais da coesão económica e social e
promovem a qualidade do emprego. Além desta coordenação das políticas comunitárias, as políticas fiscais
devem igualmente ser coordenadas de forma a impedir qualquer tipo de dumping social e fiscal.

A CES, portanto, considera de importância fundamental a referência expressa às agendas de Lisboa e de
Gotemburgo na proposta da Comissão para um regulamento geral. Acima de tudo, a CES considera que a
política de coesão deve incluir os objectivos de Lisboa e de Gotemburgo e tornar-se um veículo essencial
para atingir esses objectivos mediante programas de desenvolvimento nacionais e regionais.

Da mesma forma, a CES considera muito importante que a Comunicação da Comissão também faça referên-
cia expressa às conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Março de 2005, acentuando a necessi-
dade de relançar a Estratégia de Lisboa. Em particular, a CES concorda que “a União deve mobilizar todos
os meios nacionais e comunitários adequados, designadamente a política de coesão”.

A CES deseja salientar que os Fundos Estruturais devem funcionar como verdadeiros instrumentos para
assegurar a execução da Agenda de Política Social para 2006-2010.

2. NOVO ENQUADRAMENTO PARA A POLÍTICA DE COESÃO 

Nas suas propostas relativas à “Nova arquitectura para a Política de Coesão da UE depois de 2006”, adop-
tadas pelo seu Comité Executivo de 13 e 14 de Outubro de 2004, a CES apoiou a abordagem estratégica
proposta pela Comissão e, em especial, o estabelecimento de um diálogo estratégico anual com as institui-
ções europeias para avaliar os progressos no que respeita às prioridades estratégicas e aos resultados
conseguidos.

A CES congratula-se com o facto de os parceiros sociais europeus terem sido consultados sobre o docu-
mento de estratégia global para a política de coesão, que lhes permitiu dar a sua contribuição, mas lamenta
que esta consulta tenha sido realizada apenas como parte da consulta “pública” da Comissão. 

A CES sublinha novamente a necessidade de os parceiros sociais serem consultados correctamente ao nível
nacional sobre o Quadro de Referência Estratégico Nacional a elaborar pelos Estados-Membros.

Nas propostas acima referidas, a CES salienta certos aspectos do novo enquadramento para a política de
coesão. Embora saúde o facto de alguns aspectos terem sido aceites, a CES deseja salientar os seguintes
pontos. 

Concentração

A CES regista com agrado o facto de a principal linha de acção que a Comissão se propõe defender na nego-
ciação futura dos diferentes programas nacionais e regionais ser garantir a concentração e incluir apenas
elementos que contribuam para o crescimento e emprego, tomando ao mesmo tempo em consideração as
prioridades das outras políticas comunitárias.

Dependendo dos pontos a seguir, a CES é também favorável a uma focalização da implementação dos temas
prioritários em três conceitos-chave: convergência, competitividade regional e emprego e cooperação terri-
torial europeia.

> 1. Convergência

A CES reitera a sua preocupação no sentido de se evitar uma política de coesão a duas velocidades, mesmo
reconhecendo que algumas prioridades podem diferir consoante envolvam as regiões mais desfavorecidas
da UE-15 ou as dos novos Estados-Membros.
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Enquanto o desenvolvimento de infra-estruturas tem progredido na UE-15, o mesmo não aconteceu nos
novos Estados-Membros. Deve ser encontrado um equilíbrio entre investimentos em infra-estruturas e
investimentos em capital humano, embora se deva evitar o risco de fragmentar as medidas de apoio. Ao
mesmo tempo, os projectos de infra-estruturas devem integrar o objectivo “emprego” e estar associados a
uma política de recursos humanos que inclua uma capacidade de antecipação. 

> 2. Competitividade regional e emprego 

É evidente que a persistência e proliferação de problemas estruturais, de choques inesperados, de proces-
sos de reestruturação industrial ou de diversificação económica, bem como concentrações de empresas em
várias regiões da UE requerem a garantia de um apoio continuado a estas áreas problemáticas.

Dado que os actuais Objectivos 2 e 3 são fundidos no novo conceito-chave de “competitividade regional e
emprego”, a dimensão social do desenvolvimento regional deve ser claramente definida. De igual modo, é
muito importante para os Estados-Membros assegurarem uma ligação correcta com os Planos de Acção
Nacionais para o Emprego e os Planos de Acção Nacionais para a Inclusão.

A CES congratula-se com a abordagem dupla proposta pela Comissão, desde que as duas partes sejam efec-
tivamente implementadas em todos os Estados-Membros. Primeiro, os programas de desenvolvimento
regional devem ajudar as regiões a antecipar e promover as mudanças económicas, aumentando a sua
competitividade e o seu carácter atractivo; e, segundo, programas definidos a um nível territorial adequado
devem ajudar as pessoas a preparar-se e a adaptar-se às mudanças económicas.

Contudo, no que respeita à elegibilidade das regiões, embora seja verdade que os Estados-Membros, em
estreita cooperação com as regiões, estão mais bem situados para identificar as regiões com maior neces-
sidade de apoio, a CES entende que é importante reiterar que os Fundos Estruturais são uma política comu-
nitária cuja aplicação se tem baseado deliberadamente num conjunto de objectivos e princípios comuns, de
modo a evitar que esta política se oriente para uma renacionalização. É essencial definir critérios objectivos
de elegibilidade, bem como garantir uma ligação e um equilíbrio óptimos entre os três níveis envolvidos:
europeu, nacional e regional, incluindo o local.

Portanto, a CES apoia a proposta da Comissão constante da sua Comunicação intitulada “Reestruturações
e Emprego. Antecipar e acompanhar as reestruturações: o papel da União Europeia” (COM (2005)120), para
a utilização dos instrumentos financeiros comunitários, principalmente do Fundo Social Europeu, a fim de
melhorar a capacidade de antecipação e de gestão das reestruturações.

> 3. Cooperação territorial europeia

A CES congratula-se com o facto de, com base na experiência adquirida na actual iniciativa INTERREG, a
Comissão ter proposto criar um novo Objectivo para prosseguir uma integração equilibrada e harmoniosa
do território da União através do apoio à cooperação entre os seus vários componentes em matérias de
importância comunitária a nível transfronteiriço, transnacional e inter-regional.

> 4. Princípio da parceria 

A CES está convencida de que a parceria é um princípio fundamental para garantir o sucesso das medidas
do Fundo Estrutural. Deve prosseguir-se o objectivo da criação de parcerias de qualidade, que envolvam os
parceiros sociais em todas as fases de intervenção dos Fundos.

A CES, portanto, reitera o seu desejo de que os futuros regulamentos dos Fundos Estruturais definam clara-
mente o princípio da parceria, em vez de assentarem em regras e práticas nacionais, como a Comissão
propôs de novo.

No que respeita à composição do Comité de acompanhamento, a CES vê com agrado a proposta da
Comissão para que os parceiros sociais sejam incluídos.

De forma semelhante, no que respeita ao Fundo Social Europeu, a CES apoia a proposta da Comissão no
sentido de, no âmbito do Objectivo da Convergência, pelo menos 2% dos recursos do FSE serem atribuídos
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ao reforço de capacidades e a actividades conjuntas dos parceiros sociais. Ao mesmo tempo, a CES apela a
que seja feita uma referência clara ao diálogo social, de acordo com a Comunicação da Comissão “Parceria
para a mudança numa Europa alargada –  Reforçar o contributo do diálogo social europeu”
(COM(2004)557).

Contudo, a CES lamenta que na proposta da Comissão o Fundo Social Europeu seja o único Fundo que
envolve a participação activa dos parceiros sociais no seu comité europeu. A CES considera que a partici-
pação dos parceiros sociais constitui um importante valor acrescentado. É portanto essencial que o mesmo
tipo de participação seja garantido nos outros Fundos Estruturais, aos níveis europeu e nacional.

Os parceiros sociais devem também ter acesso a assistência técnica para melhorar a sua capacidade, parti-
cularmente nos novos Estados-Membros, de forma a tornar mais fácil a sua participação na gestão e imple-
mentação dos projectos financiados pelos Fundos Estruturais.

No que diz respeito às parcerias público-privadas (PPP), a CES regista a proposta da Comissão de procurar
recursos financeiros adicionais para realizar projectos no sector público. Na verdade, as PPP permitem o
envolvimento do sector privado em projectos de interesse geral. Contudo, é necessário tirar ilações das
experiências que não tiveram resultados positivos e tomar em consideração os riscos que os acordos PPP
podem acarretar. A CES deseja salientar que devem ser definidos critérios claros, nomeadamente critérios
de utilização de fundos para apoio às PPP. A CES continua ter uma posição crítica sobre as PPP enquanto
estas não envolverem os cidadãos no processo de selecção das infra-estruturas e dos serviços que eles
financiam e utilizam todos os dias.

3. ORIENTAÇÕES PARA A POLÍTICA DE COESÃO 2007-2013

Tendo em conta o exposto, a CES apoia fortemente a proposta da Comissão para que, na sequência do novo
momentum dado pela Estratégia de Lisboa para o crescimento e emprego, a política de coesão se centre
mais no conhecimento, na investigação e na inovação, bem como no capital humano, e que para atingir esse
objectivo o esforço financeiro global nestas áreas de acção seja significativamente aumentado.

A CES apoia a proposta da Comissão de que os Estados-Membros e as regiões devem prosseguir o objec-
tivo da igualdade entre homens e mulheres em todas as fases do desenvolvimento e implementação dos
programas e projectos.

Na verdade, a CES salienta que a experiência passada mostrou que as iniciativas da Comunidade têm um
papel fundamental no reforço da identidade europeia, oferecendo oportunidades para experimentar e
desenvolver parcerias. A CES considera igualmente importantes os aspectos transnacionais e inovadores
das iniciativas da Comunidade.

Assim, embora salientando a importância das propostas da Comissão para garantir simultaneamente a
igualdade de oportunidades e a cooperação transnacional, a CES reitera o desejo de manutenção da inicia-
tiva comunitária EQUAL ou a sua integração expressa no novo Objectivo 2, baseado nos seus resultados
positivos na promoção da igualdade de oportunidades para todas as mulheres e homens num mercado de
trabalho em rápida evolução e no combate à discriminação de qualquer tipo.

A CES apoia a proposta da Comissão no sentido de os programas co-financiados pela política de coesão atri-
buam os recursos a três prioridades, estabelecidas em orientações específicas que definam um enquadra-
mento para uso dos Estados-Membros e das regiões para estabelecerem futuros programas nacionais e
regionais.

Contudo, a CES incita a Comissão, como Guardiã dos Tratados, a certificar-se de que os Estados-Membros
e as regiões definem o Quadro de Referência Estratégico Nacional, bem como programas nacionais e regio-
nais de acordo com as orientações da Estratégia de Lisboa reformulada. 

Além dos comentários já apresentados, a CES deseja expressar com veemência os seguintes pontos refe-
rentes às quatro Orientações Estratégicas propostas na Comunicação, que servirão de enquadramento para
uso futuro dos Estados Membros e das regiões.
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ORIENTAÇÃO 1. Tornar a Europa e as suas regiões espaços mais atractivas para investir e trabalhar

A CES apoia a proposta da Comissão sobre o papel do Banco Europeu de Investimento (BEI) no financia-
mento da política de coesão.

Desde logo, a CES apela a que os projectos de infra-estruturas integrem o objectivo “emprego” através da
sua ligação a uma política de recursos humanos que inclua uma capacidade para antecipação. 

Os projectos de infra-estruturas de transportes devem ser definidos de acordo com a política de transpor-
tes europeia. A CES, portanto, apoia a proposta de que os Fundos Estruturais co-financiem a título comple-
mentar o financiamento do orçamento das Redes Transeuropeias.

Embora a CES concorde com a importância de garantir condições atractivas para as empresas, no que se
refere aos trabalhadores a CES considera que tais condições não se devem centrar apenas nos trabalhado-
res altamente qualificados, mas sim envolver todos os trabalhadores.

A CES considera que os investimentos que tenham por objectivo melhorar a eficiência energética das habi-
tações devem ser apoiados porque permitem, ao mesmo tempo, criar emprego, contribuir para o objectivo
de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e dar resposta à procura social de redução das despe-
sas com energia. 

ORIENTAÇÃO 2. Melhorar os conhecimentos e a inovação em prol do crescimento 

A CES apelou ao Conselho da União Europeia para estabelecer uma nova orientação propondo uma nova
Iniciativa Europeia de Crescimento, convidando os Estados-Membros a conceberem planos nacionais de
recuperação investindo    3% do seu PIB nas prioridades da Estratégia de Lisboa, como investigação, educa-
ção e formação, políticas activas de criação de emprego, habitação social, tecnologias limpas e fontes ener-
gética renováveis.

A investigação e o desenvolvimento são fundamentais para o sucesso da Estratégia de Lisboa. O ambiente
e potenciais fontes de novos empregos devem igualmente ser tomados em consideração.

ORIENTAÇÃO 3. Criar mais e melhores empregos

A CES apoia a proposta da Comissão para implementar políticas de emprego com o objectivo de se conse-
guir o pleno emprego, melhorando a qualidade e a produtividade do trabalho e reforçando a coesão social
e territorial.

Do ponto de vista da CES, é essencial investir no conhecimento e na qualidade do emprego. A CES faz
questão de salientar que o verdadeiro caminho para o progresso na Europa reside não na precarização do
emprego, mas no aumento do número e da qualidade dos empregos.

A CES chama igualmente a atenção para o facto de um quarto das pessoas em risco de se encontrarem
abaixo da linha de pobreza serem trabalhadores, demonstrando assim que mais emprego e mais cresci-
mento não significam necessariamente menos pobreza.

Devem ser desenvolvidas políticas para apoiar as pessoas excluídas e vulneráveis, o que significa tomar
medidas a montante e a jusante, especialmente medidas de incentivo ao emprego.

A política de coesão deve contribuir para a criação de um verdadeiro mercado de trabalho europeu, princi-
palmente através da promoção da solidariedade entre as regiões e da mobilidade. A CES concorda que a
rede EURES, em que a CES tem tido uma participação activa desde a sua criação em 1994, é um instrumento
essencial para promover a mobilidade ocupacional e geográfica aos níveis europeu e nacional.

A CES considera que é preciso uma abordagem integrada, associada à implementação de uma estratégia de
antecipação, para responder de forma positiva aos desafios das alterações demográficas. Tal deve envolver
uma grande diversidade de instrumentos, políticas e intervenientes. 
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Têm de ser definidas políticas activas e inclusivas para um mercado de trabalho destinado a jovens e a
trabalhadores mais idosos em cooperação estreita com os parceiros sociais. Isto requer a definição de
melhores políticas para a vida activa no seu conjunto, que devem estar associadas à aprendizagem ao longo
da vida. Tal deve traduzir-se em políticas activas que atraiam os jovens para o mercado de trabalho, bem
como políticas voluntárias que permitam aos trabalhadores mais idosos abandonarem as suas carreiras de
forma gradual, mas activa. 

A CES considera que devem ser tomadas medidas para melhorar a qualidade do emprego dos jovens comba-
tendo a precariedade do emprego. Estas medidas devem incluir a promoção de postos de trabalho mais
seguros para jovens, a melhoria das normas de saúde e de segurança e a igualdade de acesso à segurança
social, a fim de impedir que os jovens caiam nas redes da economia informal.

Deve ser desenvolvido um programa de medidas positivas para aumentar a taxa de participação no mercado
de trabalho e criar as condições adequadas para os trabalhadores mais velhos continuarem a trabalhar até
à idade da reforma.

A CES entende também que a imigração constitui apenas uma solução parcial para os problemas demográ-
ficos da Europa. A principal preocupação deve ser desenvolver uma política de imigração mais proactiva,
destinada mais a gerir do que a impedir a imigração e também a assegurar que os povos da Europa apoiam
essa política. 

No que se refere à reestruturação económica, a CES vê com agrado a proposta da Comissão para estabele-
cer sistemas permanentes de acompanhamento que envolvam os parceiros sociais, as empresas e as auto-
ridades locais e cujas funções seriam analisar as mudanças económicas e sociais aos níveis nacional, regio-
nal e local e antecipar as tendências económicas e do mercado trabalho.

A CES considera que devia ser introduzida uma Orientação para uma Política de Emprego exigindo aos
Estados-Membros que assegurem que qualquer trabalhador despedido tenha o direito de regressar ao
mercado de trabalho (reciclagem, orientação profissional, serviços de colocação). Além disso, é necessário
implementar medidas de “acompanhamento social”, como por exemplo no caso da “reforma antecipada”
dos trabalhadores mais velhos e dos que não podem beneficiar de medidas de reintegração. De modo seme-
lhante, durante estes períodos de reintegração, devem prever-se garantias sociais e salariais para estes
trabalhadores, nomeadamente garantias para manter o seu rendimento e os direitos sociais (acesso a siste-
mas de saúde, direitos de pensão). Os Fundos Estruturais devem apoiar a conclusão dos acordos de nego-
ciação colectiva que prevejam estes direitos.

Finalmente, a CES apoia a proposta da Comissão para melhorar as instalações e infra-estruturas de saúde
a longo prazo, que são de importância fundamental para os cidadãos da UE, ao mesmo tempo que chama a
atenção para o facto de os Estados-Membros terem diferentes sistemas de financiamento.

ORIENTAÇÃO 4. Tomar em consideração a dimensão territorial da política de coesão

A CES apoia a proposta da Comissão para que os Estados-Membros e as regiões tomem em consideração
necessidades territoriais específicas aquando da elaboração dos seus programas, especificando ao mesmo
tempo que tal deve ser feito de forma a combater e não apenas a impedir um desenvolvimento regional
desigual. Isto assume maior importância pelo facto de os relatórios da Comissão mostrarem que, apesar do
progresso em termos de resultados, especialmente nas regiões menos prósperas, se está longe de uma
verdadeira convergência e nalguns países as disparidades entre regiões aumentaram mesmo.

Devem ser tidos em consideração os problemas específicos das áreas urbanas e das áreas rurais. No que
respeita às áreas rurais, a CES partilha o ponto de vista da Comissão de que a política de coesão se deve
limitar, onde for aconselhável, a complementar as acções apoiadas pelo novo Fundo de Desenvolvimento
Rural (Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural – FEADR).

Como se mencionou antes, a CES aprova o facto de, com base na experiência adquirida com a actual inicia-
tiva INTERREG, a Comissão ter proposto a criação de um novo Objectivo que vise a integração equilibrada
e harmoniosa do território da União através do apoio à cooperação entre os seus vários componentes em
matérias de importância comunitária a nível transfronteiriço, transnacional e inter-regional. 
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Na verdade, a cooperação e as intervenções transfronteiriças, transnacionais e inter-regionais devem ser
intensificadas. A experiência positiva dos sindicatos obtida com as acções conduzidas pelos seus 40
Conselhos Inter-Regionais, incluindo nas regiões fronteiriças com os novos Estados-Membros, mostra que
esta é a via a seguir.

No que se refere à cooperação transfronteiriça, a CES apoia e sublinha especificamente as seguintes
propostas da Comissão para:

■ Integrar o mercado de trabalho transfronteiriço
■ Contribuir para a integração económica e social
■ Centrar-se no reforço da competitividade das regiões fronteiriças

Do ponto de vista da CES, a UE deve prestar especial atenção às regiões ultraperiféricas e escassamente
povoadas que constituem regiões em risco de despovoamento, mediante a promoção da sua atracção e
competitividade. 

Além disso, desde o alargamento alteraram-se as fronteiras externas da UE, o que originou igualmente uma
transferência dos problemas estruturais para estas novas regiões. A CES acredita que se deve prestar uma
atenção especial a estas regiões, optimizando o uso do Novo Instrumento de Vizinhança, sem negligenciar
os esforços para apoiar as regiões fronteiriças no interior da UE.

4. RECURSOS FINANCEIROS

A CES deseja reiterar, como é reconhecido, que o actual nível de investimento dos recursos orçamentais da
União é relativamente modesto comparado com os resultados positivos conseguidos, especialmente tendo
em vista a melhoria da situação verificada nas regiões menos favorecidas e o início de uma verdadeira
convergência.

Tendo presente as ambições dos Estados-Membros para a UE, comparado com os objectivos do alarga-
mento e da Estratégia de Lisboa reformulada, os recursos não podem ser mantidos ao seu nível actual.

A CES reitera, portanto, que para se garantir o sucesso devem ser acelerados e aumentados os actuais
esforços para estimular o crescimento, o emprego, a competitividade e o desenvolvimento sustentável das
regiões menos desenvolvidas.

Tendo em consideração o limite proposto pela Comissão (1,24%), baseado nas perspectivas financeiras
para o período 2007-2013, a CES considera que os 0,41% atribuídos à política de coesão não são suficien-
tes para a UE atingir os ambiciosos objectivos que foram estabelecidos para continuar a construir a Europa.
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1. INTRODUÇÃO

De acordo com o artigo 159.º do Tratado, a Comissão deve avaliar de três em três anos o estado de coesão e
a contribuição de outras políticas.

O Segundo Relatório (2001) lançou um debate sobre a política de coesão depois do alargamento. O Terceiro
Relatório (Fevereiro de 2004) utilizou as conclusões deste debate como base para apresentar à Comissão
propostas para uma política de coesão reformulada depois de 2006 e, em 14 de Julho de 2004, a Comissão
adoptou as propostas de novas regras para os Fundos Estruturais para o período 2007-20135.

A primeira contribuição da CES para o debate sobre o futuro da política de coesão económica e social na
União Europeia alargada, adoptada pelo seu Comité Executivo em 19 e 20 de Novembro de 20026, salientou
o reforço das políticas estruturais da Comunidade numa Europa alargada na medida em que os princípios da
coesão e da solidariedade eram consagrados no Tratado e passavam a constituir dois dos mais importantes
veículos para a integração dos povos e dos territórios.

Para a CES, o alargamento representa, acima de tudo, uma oportunidade histórica única para unificar os
povos da Europa com base nos valores democráticos fundamentais. Constitui uma garantia de paz e estabi-
lidade política na Europa e contribui para o progresso económico e social e para a melhoria das condições de
vida e de trabalho. Além da reunificação da Europa, o alargamento torna possível expandir o mercado de
trabalho europeu e o mercado interno através do aumento do volume global da produção e do nível de
consumo dos novos Estados-Membros e do desenvolvimento de produtos e serviços novos e competitivos no
mercado mundial.

Tal representa um desafio político, económico e social sem precedentes que beneficiará a União Europeia no
seu todo. Contudo, ao contrário dos alargamentos anteriores, deve salientar-se que este alargamento se
traduziu num aumento das diferenças de desenvolvimento económico, provocou uma deslocação das dispa-
ridades em direcção a Leste e tornou a situação do emprego mais difícil.

Além disso, a UE está preocupada com outros importantes desafios que foram identificados nos recentes
Conselhos Europeus e que também exigem respostas e acções conjuntas e coordenadas.
.
A futura política de coesão da UE deve contribuir para dar respostas a estes desafios e, ao fazê-lo, ajudar a
reduzir as disparidades existentes entre as regiões e promover uma sociedade com pleno emprego, igual-
dade de oportunidades, inclusão e coesão sociais e, portanto, em termos mais latos, promover o modelo
social europeu.

Para atingir este objectivo, a reforma em curso deve garantir uma maior complementaridade entre as políti-
cas estruturais da União e outros domínios de intervenção comunitários, ao mesmo tempo que deve assegu-
rar que todas as políticas da UE incluem os aspectos fundamentais da coesão económica e social e a neces-
sidade de promover empregos de qualidade. Além desta coordenação das políticas comunitárias, é da maior
importância coordenar as políticas fiscais a fim de evitar qualquer dumping social e fiscal.

PROPOSTAS DA CES: A NOVA ARQUITECTURA
PARA A POLÍTICA DE COESÃO DA UE APÓS
2006
Resolução adoptada pelo Comité Executivo  da CES na sua reunião em

Bruxelas de 13 e 14 de Outubro de 2004

5http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/ newregl0713_pt.htm 
6http://www.etuc.org/a/1637?var_recherche=%20economic%20and%20social%20cohesion %20policy%20in%20the%20enlarg
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A este propósito, a CES considera de importância fundamental a referência expressa às agendas de Lisboa
e de Gotemburgo na proposta de regulamento geral apresentada pela Comissão. Acima de tudo, a CES
considera que a política de coesão deve integrar os objectivos de Lisboa e de Gotemburgo e tornar-se um
veículo essencial para a sua concretização através de programas de desenvolvimento nacionais.

2. PRINCIPAIS ELEMENTOS DA REFORMA

2.1. Concentração em três objectivos comunitários 

No que diz respeito aos programas operacionais, a CES acolhe favoravelmente as propostas da Comissão
para uma lista limitada de temas-chave, nomeadamente inovação e economia do conhecimento, ambiente e
prevenção de riscos, acessibilidade e serviços de interesse económico geral, ao mesmo tempo que especi-
fica que estes temas devem estar associados à criação de postos de trabalho e ao desenvolvimento regional.

Simultaneamente, sem prejuízo das condições definidas abaixo, a CES é favorável a que a implementação
dos temas prioritários se centre em três conceitos fundamentais: convergência, competitividade regional e
emprego e cooperação territorial europeia.

2.1.1. Convergência

A CES considera que as regiões menos desenvolvidas da União alargada, cujos índices de desenvolvi-
mento são inferiores aos da média da Comunidade, devem permanecer prioritárias, tal como está na
proposta da Comissão. A CES também sustenta que este objectivo diz principalmente respeito às regiões
com um PIB per capita inferior a 75% da média comunitária 

Além disso, a CES apoia a proposta de prestar assistência temporária às regiões com um PIB per capita
inferior a 75% da média calculada para a UE-15 (referida como "efeito estatístico" do alargamento) e que
não ficaram ricas “subitamente”. Do mesmo modo, deve ser garantida uma assistência temporária e tran-
sitória aos países que recebem recursos do Fundo de Coesão e que também serão afectados pelo "efeito
estatístico" do alargamento.

Contudo, a CES reitera a sua preocupação no sentido de se evitar uma política de coesão a duas velocida-
des, mesmo reconhecendo que certas prioridades podem diferir consoante envolvam as regiões mais
desfavorecidas da UE-15 ou as dos novos Estados-Membros.

Embora o desenvolvimento de infra-estruturas tenha feito progressos na UE-15, o mesmo não se verificou
nos novos Estados-Membros. Mesmo evitando o risco de fragmentação das medidas de apoio, deve ser
encontrado um equilíbrio entre investimentos em infra-estruturas e investimentos que favoreçam o capital
humano. Ao mesmo tempo, os projectos respeitantes a infra-estruturas devem integrar o objectivo
“emprego” e estar associados a uma política de recursos humanos que inclua uma capacidade de anteci-
pação.

2.1.2. Competitividade regional e emprego: antecipar e promover as mudanças

É evidente que a persistência de problemas estruturais, choques inesperados, processos de reestrutura-
ção industrial ou de diversificação económica, bem como concentrações de empresas em várias regiões
da UE exigem a garantia de um apoio continuado nestas áreas.

A CES considera que na actual programação o Objectivo 2 pode apresentar dificuldades ao nível da sua
implementação. É altamente complexo, com pouca flexibilidade e com dados estatísticos limitados – e por
vezes pouco fiáveis. 

Dado que os actuais Objectivos 2 e 3 serão fundidos no novo conceito fundamental de “competitividade
regional e emprego”, a dimensão social do desenvolvimento regional deve ser claramente definida. De
modo semelhante, é muito importante que os Estados-Membros assegurem uma ligação efectiva com os
Planos de Acção Nacionais para o Emprego e os Planos de Acção Nacionais para a Inclusão.
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A CES vê com agrado a abordagem dupla proposta pela Comissão desde que as duas partes sejam efecti-
vamente implementadas em todos os Estados-Membros. Primeiro, que os programas de desenvolvimento
regionais ajudem as regiões a antecipar e promover a mudança económica através do reforço da sua
competitividade e atracção; e, segundo, que os programas definidos a um nível territorial apropriado
ajudem as pessoas a preparar-se e a adaptar-se à mudança económica.

Contudo, no que respeita à elegibilidade das regiões, embora seja verdade que os Estados-Membros, em
estreita cooperação com as regiões, estão mais bem colocados para identificar as regiões com maior
necessidade de apoio, achamos que é importante reiterar que os Fundos Estruturais são uma política
comunitária cuja aplicação está baseada num conjunto de objectivos e princípios comuns e que esta
disposição foi concebida para impedir que esta política se oriente para uma renacionalização. Com isto
presente, é fundamental que, por um lado, se definam critérios objectivos de elegibilidade e que, por
outro, se garanta a ligação e um equilíbrio óptimo entre os três níveis envolvidos (europeu, nacional e
regional).

2.1.3. Cooperação territorial europeia

A CES aprova o facto de a Comissão, com base na experiência adquirida com a actual iniciativa INTERREG,
se propor criar um novo Objectivo que visa prosseguir a integração equilibrada e harmoniosa do território
da União através do apoio à cooperação entre os seus vários componentes em matérias de importância
comunitária a nível transfronteiriço, transnacional e inter-regional.

As medidas de cooperação e de apoio a estes três níveis precisam, de facto, de ser reforçadas. A experiên-
cia positiva da União associada com as acções realizadas pelos 41 Conselhos Inter-Regionais dos
Sindicatos, incluindo nas regiões fronteiriças com os novos Estados-Membros, demonstra que este é o
caminho a seguir.

Além disso, uma vez que com o alargamento da UE as suas fronteiras externas se deslocaram, transferi-
ram-se naturalmente os problemas estruturais para estas novas regiões. Consequentemente, a CES
entende que se deve prestar uma atenção especial a essas regiões, optimizando o uso do Novo
Instrumento de Vizinhança, sem reduzir os esforços a favor das regiões fronteiriças do interior da UE. 

2.2 Tomar em consideração as características específicas dos territórios 

A CES considera que as regiões ultraperiféricas e as regiões periféricas escassamente povoadas que sofrem
o risco de ficar desertificadas merecem uma atenção especial por parte da UE, que consiste na promoção
simultânea da sua atracção e competitividade.

Assim, a CES vê com agrado a proposta da Comissão de uma afectação específica concebida para compen-
sar as restrições especiais das regiões ultraperiféricas, como parte do Objectivo 'Convergência".

De modo semelhante, tal como a Comissão propõe, é importante que qualquer afectação de recursos para o
Objectivo "Competitividade Regional e Emprego" tome em consideração os problemas específicos de aces-
sibilidade e distância aos principais mercados com que se defrontam muitas ilhas, regiões montanhosas e
zonas escassamente povoadas.

De qualquer modo, os critérios de elegibilidade devem ser claramente definidos.

2.3 Simplificação: "um melhor sistema de execução"

A CES apoia a abordagem estratégica proposta pela Comissão e, mais particularmente, o estabelecimento de
um diálogo estratégico anual com as instituições europeias para examinar o progresso no que se refere às
prioridades estratégicas e aos resultados obtidos. Para poder dar este contributo, a CES considera que os
parceiros sociais devem ser consultados sobre o documento de estratégia global para a política de coesão.
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Do mesmo modo, ao nível nacional, os parceiros sociais devem ser consultados sobre o Quadro de Referência
Estratégico Nacional elaborado pelos Estados-Membros.

O facto é que grande parte da reforma implica simplificar o sistema de execução.

Antes de mais, a CES acolhe favoravelmente a proposta da Comissão para manter os princípios básicos da
política estrutural comunitária depois de 2006, nomeadamente concentração, programação, adicionalidade
e parceria.

A CES também entende que os procedimentos e programas necessitam de maior simplificação e racionaliza-
ção, embora se deva ter cuidado para garantir que tal não prejudica a qualidade das medidas de apoio.

Do mesmo modo, a CES pode apoiar a proposta da Comissão destinada a conseguir uma maior descentrali-
zação por delegação de mais responsabilidades nos Estados-Membros e regiões, mantendo ao mesmo
tempo o rigor financeiro, desde que a Comissão garanta consistência com as políticas e objectivos europeus
e a ligação entre os níveis europeu, nacional e regional de modo a evitar quaisquer riscos de disparidades
entre e dentro dos Estados-Membros.

Finalmente, se o sistema proposto de um “fundo único” puder simplificar o sistema de execução, é necessário
assegurar uma visão integrada e o paralelismo entre os mundos, nomeadamente para evitar a duplicação do
uso dos mesmos. Além disso, devem prosseguir os esforços para uma implementação integrada dos Fundos.

2.4. Iniciativas comunitárias

A experiência do passado mostra-nos que as iniciativas comunitárias desempenham um papel fundamental
no reforço da identidade da Europa, nas possibilidades de experimentação e desenvolvimento de parcerias.
Além disso, a CES considera igualmente importantes os aspectos relacionados com o carácter transnacional
e inovador destas iniciativas.

Consequentemente, embora acentuando a importância das propostas da Comissão destinadas a assegurar a
igualdade de oportunidades e a cooperação transnacional, a CES deseja que se mantenha a Iniciativa comu-
nitária EQUAL ou que seja expressamente incluída no novo Objectivo 2, dados os resultados positivos conse-
guidos em termos de promoção de igualdade de oportunidades para todos num mercado de trabalho que
está a sofrer mudanças radicais e por tentar combater todas as formas de discriminação.

2.5. O p< rincípio da parceria

A CES está convencida de que o princípio da parceria é um princípio fundamental para garantir o funciona-
mento com sucesso das medidas dos fundos estruturais. Devem procurar-se parcerias de elevada qualidade,
envolvendo os parceiros sociais em todas as fases das intervenções dos fundos.

Neste entendimento, a CES gostaria de ver as regras dos futuros Fundos Estruturais estabelecerem clara-
mente o princípio da parceria, em vez de se basearem em regras e práticas nacionais, como a Comissão volta
a propor.

No que se refere à composição do Comité de Acompanhamento, a CES acolhe com agrado a proposta da
Comissão de inclusão dos parceiros sociais.

De forma semelhante, no referente ao Fundo Social Europeu, a CES apoia a proposta da Comissão no sentido
de no Objectivo de 'Convergência' pelo menos 2% dos recursos do FSE serem atribuídos ao reforço de capa-
cidades e a actividades realizadas conjuntamente pelos parceiros sociais. Ao mesmo tempo, a CES insiste
que seja feita uma referência clara ao diálogo social de acordo com a Comunicação da Comissão intitulada
"Parceria para a mudança numa Europa alargada – Reforçar o contributo do diálogo social europeu "
(COM(2004)557 ).7

7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2004/com2004_0557pt01.pdf
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Contudo, a CES lamenta que na proposta da Comissão o Fundo Social Europeu seja o único fundo que conte
com a participação activa dos parceiros sociais no seu Comité europeu. A CES entende que tal participação
constitui um importante valor acrescentado. Consequentemente, é essencial que o mesmo tipo de partici-
pação seja garantido relativamente aos outros Fundos Estruturais no que respeita aos níveis europeu e
nacional.

Do mesmo modo, a CES entende que, no futuro, as reuniões anuais entre a Comissão Europeia e os parcei-
ros sociais devem implicar uma verdadeira consulta e insiste para que sejam estabelecidos outros fóruns
de debate com os Estados-Membros e a Comissão.

Os parceiros sociais devem ter acesso a apoio técnico para reforçar as suas capacidades, principalmente
nos novos Estados-Membros, para poderem participar mais facilmente na gestão e execução dos projectos
financiados pelos Fundos Estruturais.

3. RECURSOS FINANCEIROS

É um facto que o actual nível de investimento dos recursos orçamentais da União é relativamente modesto
comparado com os resultados positivos obtidos, principalmente no que respeita ao nível de melhoria da
situação das regiões menos favorecidas e do início de uma verdadeira convergência.

Além disso, tendo presente as ambições dos Estados-Membros para a UE, comparado com os objectivos do
alargamento e as Estratégias de Lisboa e de Gotemburgo, o nível de recursos não pode ser mantido ao seu
nível actual.

Consequentemente, a CES entende que para garantir o sucesso devem aumentar-se os esforços que estão
a ser realizados para estimular o crescimento, o emprego, a competitividade e o desenvolvimento susten-
tável das regiões menos desenvolvidas.

Face ao limite proposto pela Comissão (1,24%) nas perspectivas financeiras para o período 2007-2013, a
CES entende que os 0,41% afectados à política de coesão são inadequados se a UE quiser atingir os ambi-
ciosos objectivos propostos na prossecução em curso da construção europeia.
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• Principais características do FSE 2007-2013
•Missão do FSE

• Âmbito de aplicaçãO
• Instrumentos de programação
• Qual o papel dos sindicatos?

FUNDO SOCIAL EUROPEU 2007-2013

Principais características
• Maior integração com as prioridades europeias no domínio do emprego e da inclusão social
• Maior integração com os objectivos do FEDER
• Integração de acções inovadoras e da cooperação transnacional

NB: Do ponto de vista dos sindicatos, o FSE deve ser utilizado em sinergia com:
• O novo programa de aprendizagem ao longo da vida para 2007-2013
• O 7.º Programa-quadro de investigação e desenvolvimento
• Políticas europeias a nível nacional, regional e local

MISSÃO DO FSE

1) Reforçar a coesão económica e social, através do aumento do emprego e de oportunidades de emprego
(quantitativa e qualitativamente)
• Pleno emprego
• Qualidade e produtividade do trabalho
• Inclusão social
• Redução das disparidades no domínio do emprego a nível nacional, regional e local

Orientações para as políticas de emprego 2005-2008
Ver

Objectivos “Educação e formação 2010”

ORIENTAÇÕES PARA AS POLÍTICAS DE EMPREGO 2005-2008 E FSE

n° 17 Executar políticas de emprego para atingir o pleno emprego, melhorar a qualidade e a produtividade
do trabalho e reforçar a coesão social e territorial

N° 18 Promover uma abordagem do trabalho baseada no ciclo de vida
N° 19 Assegurar a existência de mercados de trabalho inclusivos, melhorar a atractividade do trabalho e

torná-lo mais remunerador para os que procuram emprego, incluindo as pessoas desfavorecidas e
os inactivos

OS SINDICATOS E O FUNDO SOCIAL EUROPEU
2007-2013



[ 89 ]

[ Anexos ]

N° 20 Melhorar a resposta às necessidades do mercado de trabalho
N° 21 Promover a flexibilidade em conjugação com a segurança do emprego e reduzir a segmentação do

mercado de trabalho, tendo devidamente em conta o papel dos parceiros sociais
N° 22 Garantir a evolução dos custos do factor trabalho e mecanismos de fixação dos salários favoráveis

ao emprego
N° 23 Alargar e aumentar o investimento em capital humano
N° 24 Adaptar os sistemas de educação e formação de forma a poderem responder às novas exigências

em matéria de competências.

OBJECTIVOS EM MATÉRIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA 2010

OBJECTIVOS QUANTITATIVOS
• Reduzir a taxa de abandono escolar para um nível não superior a 10%
• Aumentar em 15% o número de alunos inscritos em cursos de Matemática, Ciências e Tecnologia
• Aumentar para 85% a percentagem de jovens com 22 anos que concluíram pelo menos o ensino secundário
• Reduzir em 20% a percentagem de alunos com qualificações iguais ou inferiores ao nível 1 do padrão de

leitura de PISA
• Aumentar para 12,5% a percentagem da população entre os 25 e os 64 anos que participou numa inicia-

tiva de ensino e formação nas 4 semanas anteriores ao inquérito

OBJECTIVOS  “POLÍTICOS”
• Elaborar e ensaiar um quadro de certificação europeu, baseado nos resultados da aprendizagem
• Elaborar e ensaiar um sistema de créditos de aprendizagem
• Intensificar a cooperação no domínio da qualidade da rede europeia sobre a garantia de qualidade no

ensino e na formação profissional
• Promover a utilização do Europass

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO FSE 2007-2013

No âmbito dos Objectivos da Convergência e da Competitividade

a) Capacidade de adaptação dos trabalhadores e das empresas
1) Aprendizagem ao longo da vida, acesso à formação, em especial dos trabalhadores pouco qualificados

e mais idosos, desenvolvimento das qualificações e competências, divulgação das TIC
2) Divulgação de métodos inovadores de organização do trabalho, saúde e segurança e identificação das

necessidades profissionais (incluindo em situações de reestruturação)

b) Melhoria do acesso ao emprego
1) Reforço dos serviços de emprego
2) Medidas activas e preventivas para identificação de necessidades: formação por medida, procura de

emprego, criação de empresas, trabalhadores mais idosos, conciliação da vida profissional e familiar
3) Acções para melhorar o acesso ao emprego e ao emprego de longa duração e melhorar as perspecti-

vas de as mulheres que trabalham se verem confrontadas com menos segregação e eliminação das
disparidades salariais

4) Acções para incentivar a participação dos migrantes no emprego e a sua integração e para facilitar a
mobilidade dos trabalhadores 

c) Inclusão social e luta contra a discriminação
1) Programa de inserção para o emprego, ensino e formação de grupos desfavorecidos
2) Luta contra a discriminação no mercado de trabalho 

d) Capital humano
1) Reformas dos sistemas de ensino e formação (empregabilidade, adaptação às necessidades do

mercado de trabalho, inovação)
2) Criação de redes de instituições de ensino superior e de centros de investigação e de tecnologia e de

empresas
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e) Parcerias e acordos com parceiros sociais e ONG a nível nacional, regional, local e transnacional

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO FSE 2007-2013

Apenas para o Objectivo de Convergência

a) Investimento em capital humano
1) Reformas do sistema de ensino e de formação para a sociedade do conhecimento e a aprendizagem

ao longo da vida
2) Reforço da participação no ensino e na aprendizagem ao longo da vida (taxa de abandono escolar,

segregação em função do sexo, qualidade)
3) Capital humano em investigação e inovação (universidades e investigadores)

b) Reforço da capacidade e da eficácia das autoridades, dos parceiros sociais e das ONG para garantir uma
boa governação
1) Estudos, estatísticas e peritos para melhorar a concepção, acompanhamento e avaliação das políticas

e dos programas
2) Formação específica para o pessoal das autoridades competentes, dos parceiros sociais e das ONG.

NB1: A autoridade de gestão de cada Programa Operacional fomenta a participação adequada dos parcei-
ros sociais nas acções financiadas pelo FSE

NB2: N.º 3 do artigo 5.º do Regulamento do FSE: é afectado um montante adequado dos recursos do FSE
a medidas de reforço das capacidades dos parceiros sociais (formação, medidas de integração em
rede, diálogo social, em especial no que diz respeito à capacidade de adaptação dos trabalhadores
e das empresas)

NB3: O FSE pode apoiar acções transnacionais e inter-regionais (intercâmbio de informações, boas práti-
cas, etc.)

INSTRUMENTOS PARA A PROGRAMAÇÃO DOS FUNDOS

1) Orientações estratégicas comunitárias em matéria de coesão
2) Quadros de referência estratégicos nacionais (QREN) (uma panorâmica única e uma estratégia única para

os objectivos e para os fundos)
3) Programas operacionais (PO) do Estado-Membro ou da região

FSE 2007-2013 – QUAL O PAPEL DOS SINDICATOS?

1) Centrar os objectivos dos sindicatos relacionados com a aplicação das missões do FSE aos níveis trans-
nacional, nacional, regional e local (do ponto de vista sectorial e intersectorial)

2) Utilizar os fóruns de intercâmbio e as oportunidades proporcionadas pelo FSE 
3) Promover uma maior divulgação destes conhecimentos (formação/informação) aos sindicatos e trabal-

hadore

1) Centrar os objectivos relacionados com a aplicação das missões do FSE

• Acesso à educação e à aprendizagem ao longo da vida
• Investimentos
• Organização do trabalho e tempo de formação
• Análise das necessidades em termos profissionais e de formação
• Validação e reconhecimento de competências
• Inovação na educação e formação
• Ligações ao mundo do trabalho (estágios, cursos intercalares, períodos de aprendizagem)
• Igualdade de oportunidades

- Diálogo social
- Parceria alargada a nível local, em especial 
- Negociação da formação 
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2)Utilizar os fóruns de intercâmbio e as oportunidades proporcionadas pelo FSE 

a) Comités de acompanhamento
- Preparação 
- Execução dos programas operacionais (PO)
- Acompanhamento (de acordo com as normas nacionais)
- Avaliação
b) Artículo 5.3 del reglamento del FSE.

3) Divulgar os conhecimentos aos sindicatos

• Sinergias entre os diferentes departamentos
• Utilizar as TIC
• Tentar inserir um módulo sobre os Fundos Estruturais 2007-2013 nos programas já existentes de forma-

ção dos sindicatos (ou nos “programas-tipo”) 
• Reforçar o potencial das actividades transnacionais, utilizando as redes da CES/ETUI-REHS

DOCUMENTOS DE APOIO QUE OS RESPONSÁVEIS SINDICAIS PRECISAM DE CONHECER
BEM

• Orientações estratégicas comunitárias em matéria de coesão 2007-2013
• Orientações para as políticas de emprego 2005-2008
• Orientações sobre o Regulamento do FSE 2007-2013
• Quadro estratégico nacional (resumo) 2007-2013
• Programas operacionais nacionais ou regionais
• Outros documentos de programação nacionais, regionais e locais (Pactos, Acordos, etc.)

Roberto Pettenello
CGIL, Itália
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REGULAMENTO DO FSE
Artigo 3º, nº 1, alínea e): Parcerias

1. No âmbito dos Objectivos da Convergência e da 
Competitividade Regional  e do Emprego, o FSE apoia
acções a desenvolver nos Estados-Membros, de acordo 
com as  prioridades adiante enunciadas:

(…)
e)  Promoção de parcerias, de pactos e de iniciativas mediante 

a criação de redes entre as partes   interessadas, tais 
como os parceiros sociais e as ONG, a nível transnacional,
nacional, regional e local a fim de mobilizar para as
 reformas nos domínios da inclusão no emprego e no
 mercado de  trabalho.



[ 95 ]

[ Anexos ]

REGULAMENTO DO FSE
Artigo 3º, nº 2, alínea b: Reforço 
decapacidades

2. No âmbito do Objectivo da Convergência (incluind regiões
transitórias), o FSE apoia acções (…)

(b) Reforço da capacidade institucional e de eficiência (…), 
se for caso disso, dos parceiros sociais (…), promovendo
em especial:

(ii) o desenvolvimento da capacidade de execução de políti-
cas e programas nas áreas pertinentes, designadamente
no que diz respeito ao cumprimento da legislação, espe-
cialmente através de (…), apoio especifico aos (…) par-
ceiros sociais (…).
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REGULAMENTO DO FSE
Artigo 5º: Governação

2. Os Estados-Membros devem assegurar a participação, 
dos parceiros sociais e a consulta adequada e o envolvimen-
to de outros interessados, ao nível territorial adequado, na
preparação, execução e acompanhamento do apoio do FSE. 

3. A autoridade de gestão de cada programa operacional
fomenta a participação adequada dos parceiros sociais nas
acções financiadas ao abrigo do artigo 3º.

REGULAMENTO DO FSE
Artigo 5.º: Parcerias

3. (continuação)
No âmbito do Objectivo da Convergência, é afectado um
montante adequado dos recursos do FSE a medidas de
reforço das capacidades, que incluem:
• Formação
• Medidas de integração em rede
• Reforço do diálogo social, e a actividades empreendidas

conjuntamente pelos parceiros sociais, em especial no que
diz respeito à capacidade de adaptação dos trabalhadores
e das empresas referida na alínea a) do nº 1 do artigo 3º.
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APOIO DO FSE

APOIO DO FSE
Potencial:+/- 1000 milhões de € 2007-2013
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APOIO DO FSE EM P.O.
Inquérito – 13 respostas

•  Áustria
•  Alemanha
•  Grécia
•  Itália
•  Espanha
•  Malta
•  Hungria
•  Polónia
•  Estónia
•  Lituânia
•  Finlândia
•  Luxemburgo
•  Países Baixos

APOIO DO FSE EM P.O.
Montante adequado? 
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APOIO DO FSE EM P.O.
Que prioridade?

• Não específica

• Adaptabilidade

• Acesso ao emprego  #N/D

• Inclusão social         #N/D

• Capital humano

• Parcerias

APOIO DO FSE EM P.O.
Actividades elegíveis

• Página WEB
• Projectos de investigação e estudos
• Serviços de apoio jurídico
• Desenvolvimento de capacidades
• Sistemas de formação
• Desenvolvimento do sistema de qualificação profissiona 
• Formação/aconselhamento
• Recolha e divulgação de boas práticas
• Diálogo social a nível sectorial
• Etc.
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APOIO DO FSE EM P.O.
Reforço de capacidades / Actividades conjuntas

APOIO DO FSE EM P.O.
CONVITE PARA PROPOSTAS / CONCURSOS 

Ambas

Actividades conjuntas

2 fases: reforço de capacidades
>> parcerias

Ambos

Convite para
propostas

Sem decisão
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Dominique Be
DG Emprego, Comissão Europeia

MAIS INFORMAÇÕES

http://ec.europa.eu.esf
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FSE: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/

EUIS: http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service

Progress: http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html

SITIOS INTERNET ÚTILES






