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Competências dos adultos — Contas de aprendizagem individuais: um instrumento para 

melhorar o acesso à formação 

As contas de aprendizagem individuais oferecem às pessoas em idade ativa um orçamento 

para investir em formação, com vista a melhorar as suas competências e a sua 

empregabilidade. No âmbito da Agenda de Competências para a Europa, a Comissão 

avaliará de que forma uma eventual iniciativa europeia neste domínio poderá ajudar a 

colmatar as lacunas existentes no acesso à formação e ajudar os adultos a gerir com êxito 

as transições no mercado de trabalho. A avaliação incluirá amplas consultas com os 

Estados-Membros, os parceiros sociais e outras partes interessadas. 

Tópico: Emprego e assuntos sociais  

Tipo de ato: Dados provisórios 

Categoria: Programa de trabalho da Comissão  

Período para apresentação de comentários: 23 Março 2021 - 20 Abril 2021 

 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/12876-Individual-Learning-Accounts-A-possibility-to-empower-

individuals-to-undertake-training  

 

 

 

Coronavírus: Comissão mobiliza 123 milhões de euros no campo da investigação e da 

inovação para combater a ameaça das variantes do coronavírus 

A Comissão Europeia mobilizou 123 milhões de euros do Programa Horizonte Europa, o 

novo programa de investigação e inovação da UE, para projetos de investigação urgente 

sobre variantes do coronavírus. Este primeiro financiamento de emergência ao abrigo do 

Programa Horizonte Europa complementa um conjunto de ações de investigação e 

inovação financiadas pela UE para combater o coronavírus e contribui para o plano de 

ação global da Comissão para prevenir, atenuar e responder aos impactos das variantes, 

CONSULTAS PÚBLICAS 

 

INFORMAÇÃO DIVERSA 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12876-Individual-Learning-Accounts-A-possibility-to-empower-individuals-to-undertake-training
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12876-Individual-Learning-Accounts-A-possibility-to-empower-individuals-to-undertake-training
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12876-Individual-Learning-Accounts-A-possibility-to-empower-individuals-to-undertake-training
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em consonância com o novo plano europeu de preparação no domínio da biodefesa – 

Incubadora HERA. 

 Artigo completo 

 

Sistemas de segurança social falharam o teste Covid em todos os países da UE 

Todos os Estados-membros da UE viram-se forçados a fazer reformas nos seus sistemas de 

proteção social devido à Covid-19; é esta a conclusão de um estudo recente que salienta a 

necessidade de melhorias permanentes. O referido estudo, desenvolvido pelo Instituto 

Europeu de Sindicatos (ETUI) durante a pandemia, apurou que 24 dos 27 Estados-

membros aumentaram os valores, a duração ou as condições de elegibilidade dos 

subsídios de desemprego ou de apoio aos rendimentos. Vinte Estados-membros alteraram 

também as condições relativas a baixas médicas e licenças parentais, muitas vezes 

reduzindo o tempo de espera para aceder a tais benefícios. O estudo conclui que “esta 

crise sanitária abrupta veio expor disparidades acentuadas nos sistemas de proteção 

social”. 

 Estudo da ETUI “Trabalhadores não-convencionais e independentes na UE – A 

Proteção social durante a Covid-19” 

 

Resposta à crise do coronavírus: A Comissão propõe isentar de IVA os bens e serviços 

essenciais distribuídos pela UE em tempos de crise 

A Comissão Europeia propôs isentar de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) os bens 

e serviços que a Comissão e os órgãos e agências da UE disponibilizam aos Estados-

Membros e aos cidadãos em tempos de crise. Esta proposta responde à experiência 

adquirida durante a pandemia de COVID-19, que demonstrou, nomeadamente, que o IVA 

cobrado sobre algumas operações constitui um fator de custo nas operações de 

contratação pública que sobrecarrega orçamentos limitados. Por conseguinte, a iniciativa 

proposta pela Comissão permitirá maximizar a eficiência dos fundos da UE utilizados no 

interesse público para responder a crises, como catástrofes naturais e emergências de 

saúde pública. Reforçará igualmente os órgãos de gestão de catástrofes e de crises a nível 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1548
https://www.etui.org/publications/non-standard-workers-and-self-employed-eu
https://www.etui.org/publications/non-standard-workers-and-self-employed-eu
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da UE, como os abrangidos pela União da Saúde da UE e pelo Mecanismo de Proteção Civil 

da UE. 

 Proposta da Comissão Europeia 

 Artigo completo 

 

NextGenerationEU: Comissão prepara-se para mobilizar até 800 mil milhões de EUR para 

financiar a recuperação 

A Comissão Europeia tomou medidas para garantir que os empréstimos para financiar o 

instrumento temporário de recuperação, NextGenerationEU, serão contraídos nas 

condições mais vantajosas para os Estados-Membros e para os seus cidadãos. A Comissão 

seguirá uma estratégia de investimento diversificada para mobilizar cerca de 800 mil 

milhões de EUR, a preços correntes, até 2026. Em consonância com as boas práticas dos 

emitentes soberanos, esta abordagem permitirá à Comissão obter os fundos necessários 

de forma simples e eficiente. Além disso, atrairá investidores para os mercados europeus 

e reforçará o papel internacional do euro. 

 Artigo completo 

 

Conferência sobre o Futuro da Europa: lançamento da plataforma digital multilingue 

O Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa, composto por 

representantes do Parlamento Europeu, do Conselho da União Europeia e da Comissão 

Europeia, lançou a plataforma digital multilingue para a Conferência sobre o Futuro da 

Europa e convidou todos os cidadãos europeus a contribuírem para moldar o seu próprio 

futuro, assim como o de toda a Europa. A plataforma, disponível em 24 línguas, permite 

aos cidadãos de toda a UE partilhar e trocar ideias e pontos de vista em eventos 

organizados em linha. 

 Plataforma digital para a Conferência sobre o Futuro 

 Artigo completo 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-exempt-vital-goods-and-services-distributed-eu-times-crisis_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1642
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1703
https://futureu.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1764
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Auxílios Estatais: Comissão adota Orientações revistas relativas aos auxílios estatais com 

finalidade regional 

A Comissão Europeia adotou as Orientações revistas da UE relativas aos auxílios estatais 

com finalidade regional («Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade 

regional»), que estabelecem as regras ao abrigo das quais os Estados-Membros podem 

conceder auxílios estatais a empresas para apoiar o desenvolvimento económico das 

regiões desfavorecidas da UE, assegurando simultaneamente condições de concorrência 

equitativas entre os Estados-Membros. As Orientações revistas entrarão em vigor em 1 de 

janeiro de 2022 e constituem o primeiro conjunto de regras em matéria de auxílios 

estatais a ser revisto na sequência do anúncio do Pacto Ecológico Europeu e das 

Estratégias Industrial e Digital Europeia. 

 Orientações revistas da UE relativas aos auxílios estatais com finalidade regional 

 Artigo completo 

 

Comissão Europeia congratula-se com o acordo provisório sobre a Lei Europeia do Clima 

Foi alcançado um acordo provisório sobre a Lei Europeia do Clima, um dos principais 

elementos do Pacto Ecológico Europeu, que consagra o compromisso da UE de alcançar a 

neutralidade climática até 2050 e a meta intermédia de, até 2030, reduzir as emissões 

líquidas de gases com efeito de estufa em, pelo menos, 55 %, em comparação com os 

níveis de 1990. Este acordo sobre a Lei Europeia do Clima constitui um marco fundamental 

para a Comissão von der Leyen, na medida em que se cumpre um dos compromissos 

anunciados nas Orientações Políticas da presidente apresentadas em julho de 2019. 

 Artigo completo 

 

Deficiência e integração no mercado de trabalho: tendências políticas e apoio nos 

Estados Membros da UE 

Este relatório publicado pela Eurofound analisa os desenvolvimentos políticos registados 

nos Estados Membros europeus no sentido de apoiar a inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho aberto, com especial enfoque nas três fases de 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1825
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1828
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entrada, permanência e regresso ao mercado de trabalho. O documento explora os 

mecanismos e a eficácia de mais de 150 medidas concebidas para avaliar diferentes 

vertentes numa UE pré-COVID-19: criação de emprego, oferta e procura de emprego e 

fatores contextuais. Ademais, o relatório oferece uma análise atualizada das primeiras 

medidas criadas na sequência do surto pandémico e destinadas a apoiar a situação laboral 

das pessoas com deficiência. Um estudo de caso irlandês complementa o relatório 

delineando a complexidade da deficiência e dos sistemas de apoio numa perspetiva mais 

ampla. O estudo baseia-se nas lições aprendidas e fornece orientações políticas para 

melhorar a integração destas pessoas no mercado de trabalho aberto. 

 Relatório “Deficiência e integração no mercado de trabalho: tendências políticas 

e apoio nos Estados Membros da UE” 

 

Uma Europa Preparada para a Era Digital: Comissão propõe novas regras e ações para 

promover a excelência e a confiança na inteligência artificial 

A Comissão propôs novas regras e ações destinadas a transformar a Europa no polo 

mundial da inteligência artificial fiável. A conjunção do primeiro quadro jurídico em 

matéria de inteligência artificial e de um novo Plano Coordenado com os Estados-

Membros garantirá a segurança e a defesa dos direitos fundamentais das pessoas e das 

empresas, reforçando simultaneamente o investimento, a inovação e a utilização da 

inteligência artificial, em toda a UE. As novas regras aplicáveis às máquinas 

complementarão esta abordagem, adaptando as regras de segurança, a fim de aumentar a 

confiança dos utilizadores na nova e versátil geração de produtos. 

 Artigo completo 

 

Finanças sustentáveis e taxonomia da UE: Comissão toma novas medidas para canalizar 

fundos para atividades sustentáveis 

A Comissão Europeia adotou este mês um ambicioso e abrangente pacote de medidas 

destinadas a melhorar o fluxo de fundos para atividades sustentáveis em toda a União 

Europeia. Ao permitir que os investidores reorientem os seus investimentos para 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20013en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20013en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1682
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tecnologias e empresas mais sustentáveis, as medidas adotadas serão fundamentais para 

assegurar a neutralidade climática da Europa até 2050 e colocarão a UE num papel de 

liderança a nível mundial na definição de normas para as finanças sustentáveis. 

O pacote engloba oato delegado relativo à taxonomia da UE no domínio climático, uma 

proposta de diretiva relativa à comunicação de informações sobre a sustentabilidade 

pelas empresase seis atos delegados modificativos. 

Em reação a este comunicado, a Confederação Europeia de Sindicatos (CES/ETUC) 

comentou que “uma diretiva de comunicação da sustentabilidade ajudaria a implementar 

um conjunto único de normas de comunicação obrigatórias para as empresas europeias” e 

que “a CES optaria por uma proposta mais ambiciosa que reforçasse a responsabilidade 

social e desse a palavra aos sindicatos e aos trabalhadores, sobretudo no que à 

sustentabilidade social diz respeito, nomeadamente salários justos, segurança e saúde no 

trabalho e formação”. 

 Artigo completo 

 Reação da CES/ETUC 

 

Eurobarómetro: A confiança na União Europeia aumentou desde o verão passado 

Mais de um ano após a irrupção da pandemia de coronavírus na sua vida quotidiana, os 

europeus conservam uma atitude positiva em relação à UE, de acordo com o último 

Eurobarómetro Standard realizado entre fevereiro e março de 2021.A imagem da UE e a 

confiança na União aumentaram e atingiram os seus níveis mais elevados em mais de uma 

década.Os cidadãos europeus identificam a saúde e a situação económica como as duas 

principais preocupações, tanto a nível da UE como a nível nacional.O inquérito também 

indica um aumento da preocupação com a situação atual das economias nacionais: 69 % 

dos europeus consideram que a situação atual é «má» e 61 % temem que a economia do 

seu país irá recuperar do impacto da pandemia «em 2023 ou posteriormente». 

 Eurobarómetro Standard 94 

 Artigo completo 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1804
https://www.etuc.org/en/pressrelease/commission-should-be-more-ambitious-reporting-sustainability
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2355
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1867
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Auxílios Estatais: Comissão aprova apoio português de 462 milhões de EUR para 

compensar a TAP pelos prejuízos sofridos devido ao surto de coronavírus 

A Comissão Europeia considerou que uma medida de apoio portuguesa de 462 milhões de 

EUR a favor da Transportes Aéreos Portugueses, S.A. («TAP») está em conformidade com 

as regras da UE em matéria de auxílios estatais. A medida visa compensar a companhia 

aérea pelos prejuízos sofridos devido ao surto de coronavírus entre 19 de março e 30 de 

junho de 2020. 

 Artigo completo 

 

Comissão Europeia congratula-se com o acordo político alcançado sobre a proposta para 

um Mecanismo de Crédito ao Setor Público (MCSP) no âmbito do Mecanismo para uma 

Transição Justa (MTJ) 

Está, assim, obtido o acordo sobre todas as propostas do Mecanismo para uma Transição 

Justa (MTJ), restando-lhes agora receber a aprovação final do Parlamento Europeu e do 

Conselho. O Mecanismo incide sobre entidades públicas, criando condições preferenciais 

de crédito para projetos que não são geradores de rendimento suficiente para serem 

financeiramente viáveis. Consiste numa combinação entre subvenções (€1,5 mil milhões) 

do orçamento da UE e empréstimos (€10 mil milhões) do Banco Europeu de Investimento 

(BEI). Os primeiros serão acrescidos dos segundos, reduzindo o ónus financeiro dos 

beneficiários e aumentando a atratividade dos investimentos em causa. Os beneficiários 

terão a ajuda da consultoria do programa InvestEU. 

 Artigo completo 

 

Gestão da migração: Nova estratégia da UE sobre o regresso voluntário e a reintegração 

A Comissão Europeia adotou este mês a primeira estratégia da UE sobre o regresso 

voluntário e a reintegração. A referida estratégia promove o regresso voluntário e a 

reintegração como parte integrante de um sistema comum da UE em matéria de regresso, 

um objetivo essencial do Novo Pacto em matéria de Migração e Asilo. Introduz também 

medidas práticas com vista a reforçar o quadro jurídico e operacional dos regressos 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1928
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1935
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voluntários da Europa e dos países de trânsito, melhorar a qualidade dos programas de 

regresso e de reintegração, estabelecer melhores ligações com as iniciativas de 

desenvolvimento e reforçar a cooperação com os países parceiros. 

 Comunicação: Nova estratégia da UE sobre o regresso voluntário e a reintegração 

 Artigo completo 

 

Impactos díspares da COVID-19 sobre o diálogo social e a negociação coletiva em 2020 

Uma primeira análise da evolução da vida profissional em 2020 mostra que a pandemia de 

COVID-19 teve um impacto considerável no diálogo social e na negociação coletiva na UE, 

Noruega e Reino Unido, embora em graus variáveis. Ao passo que em alguns países os 

procedimentos padrão foram mantidos de uma forma geral, noutros, a consulta tripartida 

foi deixada de lado devido à pressão do tempo e a um ambiente económico incerto. A 

negociação coletiva foi frequentemente adiada ou suspensa indefinidamente, 

especialmente nos setores que foram duramente atingidos pelos confinamentos impostos 

pelos governos. O número de convenções coletivas renovadas diminuiu drasticamente em 

alguns países.  

Este artigo faz parte de uma série que explora questões da vida profissional nos 27 

Estados-Membros da UE, na Noruega e no Reino Unido durante a pandemia de COVID-19. 

É baseado em informações fornecidas pela Rede de Correspondentes da Eurofound e 

publicado como um conjunto de relatórios de países individuais em ‘Working life in the 

COVID-19 pandemic 2020’.  

 Relatórios por país: Vida profissional durante a pandemia de COVID-19 em 2020 

 

Enorme queda no número de inspeções do trabalho aumenta risco de Covid 

O número de inspeções laborais decresceu em toda a Europa ao longo da última década, 

deixando os locais de trabalho menos bem preparados para a pandemia Covid-19. Uma 

recente investigação da CES revela que as inspeções de segurança caíram em um quinto 

desde 2010, passando de 2,2 milhões de ações de fiscalização anuais para 1,7 milhões. As 

inspeções tornaram-se menos frequentes em pelo menos 17 países, incluindo a 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/27042021-eu-strategy-voluntary-return-reintegration-com-2021-120_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1931
https://www.eurofound.europa.eu/publications/other/2021/working-life-in-the-covid-19-pandemic-2020
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Alemanha, onde se realizaram em 2018 menos 232 mil fiscalizações do que em 2010, e 

Portugal, onde estas ações caíram para metade em igual período de tempo. Isto coincidiu 

com a perda de mais de mil inspetores de trabalho disponíveis para fiscalizar locais de 

trabalho em toda a UE. Mais de um terço dos países europeus deixou de cumprir a 

obrigação, estipulada pela OIT, de ter um inspetor de trabalho para cada 10 mil 

trabalhadores. 

 Artigo completo 

 

Comissão lança ferramenta interativa para acompanhar e antecipar as alterações 

demográficas na UE 

A Comissão Europeia lançou um «Atlas Demográfico» da UE — uma ferramenta interativa 

em linha que permite visualizar, acompanhar e antecipar as alterações demográficas na 

União Europeia, que foi desenvolvida pelo Centro Comum de Investigação (JRC) da 

Comissão. O Atlas proporciona um acesso rápido e fácil a um conjunto abrangente de 

dados e conhecimentos demográficos recolhidos a nível local, regional, nacional e da UE e 

inclui estatísticas e projeções oficiais do Eurostat, novos dados com uma resolução 

espacial muito elevada produzidos pelo JRC, bem como histórias temáticas que 

relacionam as tendências demográficas com certos domínios de intervenção. 

O Atlas contribuirá para melhorar a nossa compreensão da evolução demográfica e 

antecipar a dinâmica demográfica. Foi concebido como um instrumento vivo que pode ser 

adaptado e alargado às necessidades das diferentes políticas e pode facilitar o 

desenvolvimento de medidas políticas que promovam a coesão social e tragam benefícios 

para todos os cidadãos da UE. Graças a uma melhor compreensão da demografia da UE, a 

Comissão pode melhorar as suas políticas. 

 Atlas Demográfico 

 Artigo completo 

 

 

https://www.etuc.org/en/pressrelease/huge-fall-labour-inspections-raises-covid-risk
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/atlas-demography_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1983
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Eurobarómetro: Os cidadãos da UE apoiam firmemente a cooperação com os países 

parceiros e os jovens para reduzir a pobreza 

O último inquérito Eurobarómetro sobre a cooperação para o desenvolvimento revela que 

quase 9 em cada 10 cidadãos da UE consideram importante estabelecer parcerias com 

países fora da UE para reduzir a pobreza. A pandemia mundial não abalou o apoio dos 

cidadãos ao trabalho da UE no domínio do desenvolvimento internacional e os resultados 

confirmam uma tendência sólida nos últimos anos, o que significa que a cooperação com 

os países parceiros continua a ser uma das políticas da UE avaliadas mais positivamente. 

 Eurobarómetro - fichas informativas específicas por país e fichas informativas 

consagradas aos resultados globais da UE, assim como aos jovens enquanto 

grupo alvo 

 Artigo completo 
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https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2267
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2267
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2267
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1550
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https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiIxMzE5MTMxMjYxIiwidXJpIjoiYnAyOmRpZ2VzdCIsInVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmV1cm9wYXJsLmV1cm9wYS5ldS9kb2Nlby9kb2N1bWVudC9UQS05LTIwMjEtMDA4M19QVC5odG1sIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDIxMDMzMS4zODAwNzc1MSJ9.gFnY4V5_agQ0hEBWi53oBgYPOTdPfA6Rhjadvkfsa8w
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiIxMzE5MTMxMjYxIiwidXJpIjoiYnAyOmRpZ2VzdCIsInVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmV1cm9wYXJsLmV1cm9wYS5ldS9kb2Nlby9kb2N1bWVudC9UQS05LTIwMjEtMDA4M19QVC5odG1sIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDIxMDMzMS4zODAwNzc1MSJ9.gFnY4V5_agQ0hEBWi53oBgYPOTdPfA6Rhjadvkfsa8w
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