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CONSULTAS PÚBLICAS

Avaliação do apoio do FSE à inclusão social
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571_en
Objetivo: Esta iniciativa visa avaliar como o Fundo Social Europeu (FSE) promove a
inclusão social (inserção de pessoas desfavorecidas na sociedade e garantia de
oportunidades de vida mais justas para todos), o combate à pobreza e à discriminação e
as reformas estruturais ocorridas, bem como a visibilidade, utilidade, relevância, relação
custo-benefício e eficácia das medidas do FSE implementadas.
Prazo: 26-09-2019 a 19-12-2019

INFORMAÇÃO DIVERSA

Emprego e situação social na Europa: perspetivas do mercado de trabalho continuam a
ser globalmente positivas
A edição do outono da Evolução do emprego e da situação social na Europa – Análise
trimestral publicada em setembro confirma que o mercado de trabalho da UE continua a
bater recordes, com 241,4 milhões de pessoas empregadas na UE (160 milhões na área do
euro) no segundo trimestre de 2019. O emprego na UE tem vindo a crescer durante 25
trimestres consecutivos e, desde o início da Comissão Juncker, foram criados 14,1 milhões
de postos de trabalho. O número total de horas trabalhadas ultrapassou agora
ligeiramente o pico de 2008. O relatório revela ainda que no primeiro trimestre de 2019
foram criados mais 2,5 milhões de empregos permanentes do que no trimestre homólogo
de 2018. No mesmo período, aumentou o trabalho por conta própria (+ 350 mil pessoas) e
diminuiu o trabalho temporário (- 600 mil pessoas). O desemprego está agora no seu nível
mais baixo.
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Educação e formação na UE: apoiar os professores é fundamental para a construção do
Espaço Europeu da Educação
Coincidindo com a segunda Cimeira Europeia da Educação, a Comissão Europeia publicou
este mês o Monitor da Educação e da Formação de 2019, que analisa a forma como a
educação e a formação têm evoluído na UE e nos seus Estados-Membros. O Monitor de
2019 apresenta novos progressos no sentido de cumprir metas importantes da UE em
matéria de educação e formação, mas destaca também a necessidade de apoiar melhor os
professores e tornar a profissão docente mais atrativa.
A Comissão apoia os esforços desenvolvidos pelos Estados-Membros para melhorar os
respetivos sistemas de ensino através da cooperação política, da avaliação comparativa e
do financiamento facultado por programas como o Erasmus+. O Monitor, a publicação
anual da UE sobre educação, é um elemento integral deste trabalho. Ao apresentar uma
grande variedade de políticas e promover o diálogo, o Monitor ajuda os Estados-Membros
a comparar e melhorar os seus sistemas de ensino.
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