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Prioridades de Intervenção do FSE

Promover o emprego

Promover a inclusão social

Investir no capital humano



 Objetivos temáticos (OT) mobilizados para a intervenção do FSE:

 OT 8 - Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral

OT 9 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

OT10 - Investir no ensino, nas competências e na aprendizagem ao longo da vida

Dimensões Estratégicas da Intervenção do FSE



 Desenvolver condições para melhorar o acesso à qualificação e ao emprego (adequar a
transição entre o sistema de educação/formação e o mercado de trabalho)

 Reforçar a eficácia, pertinência e operacionalização das políticas ativas de emprego

 Estimular a criação de emprego fomentando o empreendedorismo e apoiando as PME

 Combater o desemprego através do aumento da qualificação dos desempregados, estágios
e programas de inserção

PROMOVER O EMPREGOPromover o Emprego



 Reforçar a intervenção precoce em áreas como a saúde e a educação

 Consolidar a rede institucional e de respostas sociais, segundo a lógica de serviço de
proximidade

 Estimular o acesso dos grupos mais vulneráveis ao mercado de trabalho e/ou a atividades
socialmente úteis

 Promover a autonomia das pessoas em situação de vulnerabilidade social

 Promover a participação em atividades de voluntariado enquanto fator de inserção social dos
cidadãos

Promover a Inclusão Social



 Aumentar o nível médio de qualificações nos diversos níveis de educação, reforçar as vias
profissionalizantes (ensino dual e profissional)

 Combater o insucesso e o abandono escolar precoce

 Fortalecer o ajustamento entre qualificações produzidas e as necessidades do mercado de
trabalho

 Alargar a base de acesso ao ensino superior (ação social escolar para alunos carenciados)

 Apoiar a formação avançada ao nível dos doutoramentos e investigadores reforçando a sua
ligação às empresas

Investir no Capital Humano



Estrutura Operacional do Portugal 2020



Estrutura Operacional dos Fundos da Política de Coesão 
FEDER - FSE - Fundo de Coesão 

PO Inclusão Social e Emprego (POISE)

FSE

(Emprego e Segurança Social, Igualdade de Género,
Desenvolvimento Regional, Saúde e Educação)

PO Capital Humano (POCH)

FSE

(Educação, Desenvolvimento Regional, Ensino Superior e 
Emprego)

PO Competitividade e Internacionalização 
(COMPETE 2020)

FSE /FEDER 

(Economia, Finanças, Administração Pública,
Desenvolvimento Regional, Transportes e Ciência)

PO Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos (POSEUR)

Fundo Coesão

(Ambiente e Energia, Administração Interna, 
Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território) 

Programas 
Operacionais 

Temáticos



Estrutura Operacional dos Fundos da Política de Coesão 
FEDER - FSE - Fundo de Coesão 

PO 
Regionais

• Continente (Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve)

• Regiões Autónomas dos Açores e Madeira

PO

• Assistência Técnica FEDER

FSE / FEDER



Portugal 2020 

25.632 milhões de 
Euros de Fundo

16 PO temáticos  e 
regionais

12 PO – Fundos da 
Politica de Coesão

83% Fundo da 
Politica 
Coesão



 Regras comuns a todos os fundos europeus estruturais e de investimento (FEEI)

 Programação multifundos para potenciar sinergias entre diferentes áreas

 Contratualização de resultados - Autoridades de Gestão, Organismos Intermédios e

Beneficiários

 Governação multinível, promovendo a articulação entre os níveis de governação central,

regional e local

Portugal 2020 – Inovações do Modelo de Governação



 Reserva de desempenho, que visa a reafectação de fundos entre os diferentes PO, de acordo
com a avaliação do desempenho a realizar em 2019.

 Simplificação do acesso dos beneficiários ao financiamento e redução dos respetivos custos
administrativos, através da submissão por via eletrónica de toda a tramitação processual
relativa à operação

 Simplificação ao nível dos custos

Financiamento por taxa fixa (flat rate)

Custos unitários

Montantes fixos (lump sums)

Portugal 2020 – Inovações do Modelo de Governação (cont.)

OBRIGATORIEDADE DE 
APLICAÇÃO DE CUSTOS 

SIMPLIFICADOS NAS 
OPERAÇÕES ATÉ 50.000€



 Balcão Portugal 2020, portal de entrada comum de acesso ao financiamento dos Fundos;
informação relevante sobre a aplicação dos FEEI; toda a tramitação relativa ao ciclo de vida da
operação

 Reforço do princípio da publicitação (publicação em 2 jornais locais ou regionais + num jornal
de âmbito nacional)

 Colegialidade das decisões políticas (Comissão Interministerial de Coordenação), reforça a
articulação e aprofundamento de sinergias entre politicas públicas



Portugal 2020 – Inovações do Modelo de Governação (cont.)



PO Regionais do Continente – FEDER

PO Regiões Autónomas – FSE + FEDER

PO Cooperação Territorial – FEDER

PO A. Técnica – FEDER + FSE

O QREN assumiu como um dos princípios orientadores a concentração das intervenções,

recursos e das tipologias de ação num número reduzido de PO temáticos

• FSEPO Potencial Humano (POPH)

• FEDERPO Fatores de Competitividade 
(COMPETE)

• FEDER

• FUNDO de COESÃO

PO Valorização do Território 
(POVT)



PROGRAMA OPERACIONAL POTENCIAL HUMANO

PRIORIDADES

 Superar o deficit estrutural 

de qualificações

 Promover o conhecimento 

cientifico, a inovação e a 

modernização do tecido 

produtivo

 Estimular a criação e a 

qualidade do emprego

 Promover a igualdade de 

oportunidades

DOMINIOS DE INTERVENÇÃO

 Qualificação inicial

 Aprendizagem ao longo da 

vida

 Gestão e aperfeiçoamento 

profissional

 Formação avançada

 Apoio ao empreendedorismo 

e transição para a vida ativa

 Cidadania, inclusão e 

desenvolvimento social

 Igualdade de género

 Assistência técnica

DOTAÇÃO / EXECUÇÃO

Dotação Global: 8,7 mil 
milhões de Euros

FSE: 6,4 mil milhões 
Euros

Taxa de Execução: 100%
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Estrutura do PO ISE

4 Eixos

9 Prioridades de 
investimento

2 Objetivos 
Temáticos

69 Tipologias de 
Operações



1 

Promover a sustentabilidade 
e a qualidade do emprego
(OT 8)

2

Iniciativa Emprego 
Jovem (IEJ) (OT 8)3

Promover a inclusão social 
e combater a pobreza e a 
discriminação
(OT 9) 4

Assistência Técnica

Eixos Prioritários



Objetivos temáticos e Prioridades de Investimento

8i. Acesso ao emprego;
8ii. Integração profissional;
8iv. Igualdade de género;
8v. Adaptabilidade dos trabalhadores;
8vii. Modernização do mercado 

laboral.

OT 8.
Promover o 

emprego e apoiar 

a mobilidade 
laboral

OT 9. 
Promover a 

inclusão social e 
combater a pobreza

9i. Inclusão ativa;
9iii. Igualdade de oportunidades;
9iv. Acesso a serviços;
9v. Empreendedorismo Social.



Objetivos temáticos e Prioridades de Investimento

 Objetivos temáticos:
 OT 8 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos

trabalhadores

 OT 9 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

 Visam contribuir para as metas constantes na UE 2020:
 Redução de, pelo menos, 200 mil pessoas em situação de pobreza

 Aumento da taxa de emprego da população dos 20 aos 64 para os 75%

 Eixos Prioritários
 Eixo 1 – Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego

 Eixo 2 – Iniciativa Emprego Jovem (IEJ)

 Eixo 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

 Eixo 4 - Assistência Técnica



2.130 M€ FSE

Dotação

672 M€ (27%)
16 Tipologias

349 M€ (14%)
16 Tipologias

1.386 M€ (55%)
36 Tipologias

Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4



Eixo 1

Promover a sutentabilidade e qualidade do emprego



Regiões menos desenvolvidas de 
Portugal Continental:

Norte, Centro e Alentejo

€ 571.356.390 (FSE) - 27% do PO ISE

16 Tipologias de 
Operações

Eixo 1 - Promover a sustentabilidade e qualidade do emprego



14%

Tipologias de Operações

487 M€/DPT

11 concursos/convites

1.950 candidaturas

969 M€/DPT

8 tipologias

AVISOS

SUBMISSÃO

 Estágios para adultos

 Apoios à contratação para adultos

 Estágios para jovens

 Apoios à contratação para jovens

 Programa de incentivo à empregabilidade parcial de pais

 Apoio técnico à elaboração, monitorização de execução e avaliação dos planos de

igualdade

 Apoio à capacitação e constituição de empresas por mulheres

 Formação modular para empregados e desempregados

 Vida ativa para desempregados

 Cheque formação

 Qualificação dos trabalhadores afetados por sazonalidade e alterações conjunturais

 Desenvolvimento e modernização das instituições

 Desenvolvimento de estruturas de apoio ao emprego (GIP)

 Mobilidade laboral no espaço europeu (Eures)

 Investimento na infraestrutura do SPE

 Reforço da capacitação institucional dos parceiros sociais com assento no CPCS

Eixo 1 - Promover a sustentabilidade e qualidade do emprego



Iniciativa Emprego Jovem

Eixo 2



Abrange todas as regiões 

Taxa desemprego jovem = > 25%

€ 321.544.338 (FSE + Financiamento específico ) - 15% do PO ISE

16 Tipologias de 
Operações

Eixo 2 - Iniciativa Emprego Jovem



Tipologias de Operações

 Vida Ativa IEJ

 Programa Retomar

 Estágios IEJ

 Emprego Jovem Ativo

 PEPAL

 Estágios PEPAC – Missões

 Inov Contacto

 Apoios à contratação

 Empreende Já – Rede de Perceção e Gestão de

 COOPjovem

 Programa de Reconversão Profissional – Agir (Açores)

 Estagiar T (Açores)

 Programa de Incentivo à inserção do Estagiar L e T (PIIE) Açores

 Integra (Açores)

 Projetos Locais de empreendedorismo jovem (Açores)

 Estágios Madeira

18 concursos/convites

354 M€/DPT

16 tipologias

AVISOS

349 M€/DPT

160 M€/FSE

DOTAÇÃO

160 M€/IEJ

391 candidaturas

684 M€/DPT

SUBMISSÃO

Eixo  2 – Iniciativa Emprego Jovem



Eixo 3

Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação



32

€ 1.178.280.000 (FSE)  - 55% do PO ISE

36 Tipologias de 
Operações

Eixo 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a descriminação

Regiões menos desenvolvidas de 
Portugal Continental:

Norte, Centro e Alentejo



14%

Tipologias de Operações

27 concursos/convites

4.428 candidaturas

1.198 M€/DPT

450 M€/DPT

19 tipologias de operações

AVISOS

SUBMISSÃO

 Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

 Apoio ao emprego de pessoas com deficiência e ou incapacidade

 Formação modular para DLD

 Vida Ativa para DLD

 Capacitação para a inclusão

 Português para Todos

 Cultura para todos

 Inserção socioprofissional da comunidade cigana

 Projeto de mediadores municipais interculturais

 Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

 Programa Escolhas

 Bolsa especializada de voluntariado

 Formação e sensibilização para um voluntariado de continuidade

 Ações de sensibilização e campanhas

 Formação de públicos estratégicos

Eixo 3



14%

27 concursos/convites

4.428 candidaturas

1.198 M€/DPT

450 M€/DPT

19 tipologias de operações

AVISOS

SUBMISSÃO

 Formação de Docentes, Técnicos e Outros Profissionais dos CPCJ

 Formação de Técnicos de Reabilitação

 Formação de Profissionais do Setor da Saúde

 Sensibilização e (in)formação de suporte às reformas nos serviços

sociais e de saúde

 Programa de Capacitação para o Investimento Social

 Programa de Parcerias para o Impacto

 Títulos de Impacto Social

 Fundos para a Inovação Social

 Capacitação Institucional dos Parceiros da Economia Social Membros

do CNES

Tipologias de Operações

Eixo 3



Assistência Técnica

€ 59.000.000 (FSE)  - 3% do POISE

Eixo  4



Fundo Europeu de Auxilio às Pessoas Mais Carenciadas

Abrange todas as regiões 

Visa distribuir géneros alimentares, fornecer
assistência material básica e dar apoios a medidas
de acompanhamento com vista à redução da
pobreza e inclusão social



Estrutura: CD e Secretariado Técnico

Gestão
Acompanhamento

Execução

Comissão Diretiva

84 colaboradores

Apoio logístico e administrativo assegurado 
pela SG-MTSSS

Lisboa e Porto

4 Equipas de Projeto

9 Unidades



Contratualização com OI’s

Contratualização com 8 OI’s num total de 26 Tipologias de Operações
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Resultados:

Aumento da conclusão da formação de nível superior por
jovens que tenham abandonado e esse nível de ensino

Aumento de empregabilidade dos participantes nas ações
apoiadas garantindo que, após a qualificação, tenham um
grau de integração no mercado de trabalho superior aos
não abrangidos nesse nível de ensino

Objetivos:

Aumentar a qualificação e integração sustentada no
mercado de trabalho dos jovens que não estão em
situação de emprego, ensino ou formação,
nomeadamente através do desenvolvimento de
competências para o mercado de trabalho

 Domínios: Qualificação/Educação | Emprego e Empreendedorismo | Estágios

 Público-alvo: Jovens NEET dos 15-29 anos, onde se incluem os inativos, os desempregados, incluindo DLD, e os

jovens em risco de exclusão social e de comunidades marginalizadas

Eixo  2 – Iniciativa Emprego Jovem



Implementação integral através de um eixo prioritário: Situação especificamente prevista no Regulamento do

FSE, de modo a aumentar o impacto e a eficácia duma abordagem integrada e coerente:

Compromissos em 2014 e 2015;

Execução das Operações de 1 de Setembro de 2013 até 2018.

Objetivo: alocar financiamento para reforçar e acelerar as medidas definidas no Plano Nacional para a 

Implementação para uma Garantia Jovem.

Grupo-Alvo: jovens que não trabalham, não estudam nem seguem qualquer formação (NEET – young people not

in employment, education or training) entre os 15-29 anos.

Eixo  2 – Iniciativa Emprego Jovem



Abrangência: Todas as regiões cumprem o critério de elegibilidade :

taxa de desemprego jovem >= 25%

Taxa de cofinanciamento FSE mais elevada: 92%

 Investimento: € 321.544.338 (FSE + Dotação Específica) - 15% do PO ISE

Objetivo específico: aumentar a qualificação e integração sustentada no mercado de trabalho dos jovens que

não estão em situação de emprego, ensino ou formação, nomeadamente através do desenvolvimento de

competências para melhor integração no mercado de trabalho.

Eixo  2 – Iniciativa Emprego Jovem



351 operações

371 M€/DPT

EXECUÇÃO

APROVAÇÃO

15 tipologias

57%

106%

64%
Aprovado

52%

l Eixo  2 – Iniciativa Emprego Jovem

7 tipologias

232 M€/DPT

Estágios:

• Estágios IEJ

• INOV Contacto

• PEPAC Missões

• PEPAL

• Estagiar T (Açores)

• Estágios Madeira

Emprego:

• Apoios à 
Contratação IEJ



 Indicadores de Realização:

 43. 235 participantes são desempregados, sendo 8% DLD;
 57% dos participantes têm idade inferior a 25 anos;
 52 % dos participantes detêm CITE 1 a 4, ou seja, não têm diploma de ensino superior.

 Indicadores de Resultado:

 84% dos jovens que terminaram a sua participação chegaram ao fim da IEJ;
 25% dos jovens que chegaram ao fim da IEJ conseguiram emprego, ou atividade por conta própria, nas 4

semanas subsequentes;
 78% dos jovens que chegaram ao fim da IEJ conseguiram emprego nos 6 meses subsequentes.

Eixo  2 – Iniciativa Emprego Jovem



Proposta de reprogramação do EIXO 2 – INICIATIVA EMPREGO JOVEM 

Dotação 
Específica IEJ

62, 5 milhões 
de Euros

FSE / CPN

2017 – 2020

Norte

Centro

Alentejo

Lisboa

R. A. Açores e 
Madeira

Estágios

Apoios à 
Contratação



Proposta de Reprogramação do EIXO 2 – INICIATIVA EMPREGO JOVEM 

Ajustamento da 
dotação às 
necessidades de 
financiamento da 
Garantia Jovem

Medidas que têm 
apresentado melhores 
resultados na integração 
dos jovens no mercado

Domínios: 
Qualificação/Emprego

POCH

Empreendedorismo

PO Regionais



Obrigado


