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Agenda para novas competências e empregosAgenda para novas competências e empregos

Plataforma europeia contra a pobreza e exclusão socialPlataforma europeia contra a pobreza e exclusão social

Juventude em movimentoJuventude em movimento
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Portugal 2020Portugal 2020
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Contexto Económico‐SocialContexto Económico‐Social

Situação do mercado de trabalhoSituação do mercado de trabalho

Elevados níveis de segmentação 
com crescimento: Desemprego 

Desemprego 
níveis 

habilitação 
elevados
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Jovens NEET
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Situação da pobreza/ exclusão socialSituação da pobreza/ exclusão social

Contexto Económico‐SocialContexto Económico‐Social

Desemprego 
com baixos

Níveis de 
pobreza 

monetária e 
exclusão social 

Incidência da pobreza infantil

Vulnerabilidade acrescida dos 
agregados com crianças

Situações de insuficiência de recursos 
em agregados com adultos que 
trabalham

Crescente número de famílias com 
b i i id d d b lh

Exposição dos 
agregados a 
situações de 

risco de pobreza

com baixos 
níveis de 

educação e 
qualificação

baixa intensidade de trabalho  

Existência de grupos específicos 
particularmente vulneráveis

Crescimento do fenómeno do sobre‐
endividamento
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OT 8. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a OT 8. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a 

Objetivos TemáticosObjetivos Temáticos

assumindo como meta nacional, até 2020, o aumento da taxa de
emprego da população dos 20 aos 64 anos para 75%.

mobilidade dos trabalhadoresmobilidade dos trabalhadores

OT 9. Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminaçãoOT 9. Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

6

assumindo como meta nacional a redução de, pelo menos, 200 mil
pessoas em situação de pobreza até 2020.



23‐02‐2015

Prioridades de Investimento
OT8. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores

Prioridades de Investimento
OT8. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores

8i. Acesso ao emprego8i. Acesso ao emprego

8ii. Integração profissional8ii. Integração profissional

8iv. Igualdade de género8iv. Igualdade de género

8v. Adaptabilidade dos trabalhadores8v. Adaptabilidade dos trabalhadores
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8v. Adaptabilidade dos trabalhadores8v. Adaptabilidade dos trabalhadores

8vii. Modernização do mercado de trabalho8vii. Modernização do mercado de trabalho

Prioridades de Investimento
OT9. Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

Prioridades de Investimento
OT9. Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

9ii. Inclusão ativa9ii. Inclusão ativa

9iii. Igualdade de oportunidades9iii. Igualdade de oportunidades

9iv. Acesso a serviços sustentáveis9iv. Acesso a serviços sustentáveis

9v. Empreendedorismo social9v. Empreendedorismo social
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9v. Empreendedorismo social9v. Empreendedorismo social
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Eixos PrioritáriosEixos Prioritários

1 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 

3 ‐ Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

2 ‐ Iniciativa Emprego Jovem
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3  Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

4 ‐ Assistência Técnica

DotaçãoDotação

2.130 milhões de Euros FSE2.130 milhões de Euros FSE

Eixo 1
27%

Eixo 4
3%

Eixo 2
15%Eixo 3

55%
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Financiamento por  Eixo e por ComponenteFinanciamento por  Eixo e por Componente

DotaçãoDotação

€1.178.280.000 

€100.827.599 

€207.931.765 

CPN

IEJ

FSE
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Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4

€571.356.396 

€160.772.169  €59.000.000 

€ 160.772.169

€28.371.559 

€10.411.765 

FSE
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Eixo Prioritário 2
Iniciativa Emprego Jovem

Eixo Prioritário 2
Iniciativa Emprego Jovem
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Contexto EuropeuContexto Europeu

Os dados estatísticos do desemprego juvenil:Os dados estatísticos do desemprego juvenil:

Taxa de desemprego dos jovens na Europa: 23,5% (mais de metade da taxa de
desemprego da população em geral)

7,5 milhões de jovens na Europa (12,9%), entre os 15 e os 24 anos, não trabalham, não
estudam nem seguem qualquer formação (jovens NEET)

30% destes jovens são desempregados de longa duração (mais de 12 meses)

Os jovens NEET representam um encargo anual de 1,2% do PIB da EU
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O desemprego juvenil deixa marcas permanentes:O desemprego juvenil deixa marcas permanentes:

Contexto EuropeuContexto Europeu

Elevado risco de desemprego

Perspetivas de baixa remuneração

Perda de capital humano

Menor motivação para constituir família o que contribui para tendências demográficasMenor motivação para constituir família, o que contribui para tendências demográficas
negativas

Risco de incoesão social (transmissão inter‐geracional de pobreza)
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Contexto EuropeuContexto Europeu
Taxa de Desemprego JovemTaxa de Desemprego Jovem
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Contexto EuropeuContexto Europeu
Taxa de Desemprego JovemTaxa de Desemprego Jovem

YouthYouth unemploymentunemployment rate rate byby educationeducation levellevel, EU, 2007 , EU, 2007 andand 20112011
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0%

5%

ISCED 0‐2 ISCED 3‐4 ISCED 5‐6

Source: Eurostat, June 2012
Note: ISCED is the International Standard Classification of Education: 

ISCED 0‐2 = pre‐primary to lower secondary;
ISCED 3‐4 = upper secondary to post‐secondary; 
ISCED 5‐6 = tertiary.
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O combate ao desemprego juvenilO combate ao desemprego juvenil

Contexto EuropeuContexto Europeu

A União Europeia defronta‐se com a mais elevada taxa de desemprego entre jovens, tendo‐

se entendido adotar medidas que promovam a criação de emprego e combatam a

marginalização e a exclusão de jovens que não trabalham, não estudam nem seguem

qualquer formação ((NEETNEET –– youngyoung peoplepeople notnot inin employmentemployment,, educationeducation oror training)training):

Medidas de intervenção e ativação precoces;

Medidas de apoio à integração do mercado de trabalho.
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A Garantia JovemA Garantia Jovem

Contexto EuropeuContexto Europeu

Neste contexto surge a RecomendaçãoRecomendação dodo ConselhoConselho dede umauma GarantiaGarantia JovemJovem (abril(abril 20132013)),

no sentido de todos os Estados Membros assegurarem que todos os jovens com menos de

25 anos, beneficiem de uma oferta de emprego, de educação ou formação ou estágio, no

prazo de 4 meses após terem ficados desempregados ou terem terminado o ensino formal.
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A Garantia JovemA Garantia Jovem

Contexto EuropeuContexto Europeu

AA RecomendaçãoRecomendação dodo ConselhoConselho EuropeuEuropeu (Abril(Abril dede 20132013)), ao estabelecer um mecanismo de
Garantia para a Juventude, permite a contribuição para a consecução de três metas da
EstratégiaEstratégia EuropaEuropa 20202020:

Taxa de emprego do escalão dos 20‐64 anos: 75%

Taxa de abandono escolar precoce: abaixo dos 10%Taxa de abandono escolar precoce: abaixo dos 10%

Erradicação da pobreza e da exclusão social: para pelo menos 20 milhões de pessoas
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Os dados estatísticos do desemprego juvenil:Os dados estatísticos do desemprego juvenil:

Contexto NacionalContexto Nacional

A recomendação de uma Garantia Jovem foi ativamente acompanhada pelo Governo
Português , que, desde o início, defendeu a sua aplicação.

Portugal continua a registar a quinta taxa de desemprego mais elevada entre os jovens
(37,7%), atrás de Espanha (53,8%), Grécia (53,1%), Itália (42,9%) e Croácia (41,5%), tendo a
média na UE e na zona euro sido, em julho, de 21,7% e 23,2%, respetivamente.

TodasTodas asas regiõesregiões dodo PaísPaís têmtêm taxastaxas dede desempregodesemprego jovemjovem superioressuperiores aa 2525%%TodasTodas asas regiõesregiões dodo PaísPaís têmtêm taxastaxas dede desempregodesemprego jovemjovem superioressuperiores aa 2525%%

280 mil jovens NEET – entre os 15 e os 29 anos (extensão até aos 30 anos)

16% dos jovens em Portugal não trabalham, não estudam nem seguem qualquer formação
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Plano Nacional de Implementação de uma Garantia JovemPlano Nacional de Implementação de uma Garantia Jovem

Contexto NacionalContexto Nacional

(aprovado através da Resolução de Conselho de Ministros nº. 104/2013, de 19 dezembro)

Em que consiste a Garantia Jovem?

A Garantia Jovem surge como resposta à elevada taxa de desemprego dos jovens e consiste num
compromisso para que, gradualmente, e num prazo de 4 meses após o jovem sair do sistema de
ensino ou do mercado de trabalho, lhe seja feita uma oferta de emprego, de continuação dos estudos,
de formação profissional ou de estágio.de formação profissional ou de estágio.

Tem como objetivo dar aos jovens, o mais rapidamente possível, uma oportunidade para apostar na
sua qualificação e estar em contacto com o mercado de trabalho, com vista a combater a inatividade e
o desemprego dos jovens.
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Objetivos e DestinatáriosObjetivos e Destinatários

Contexto NacionalContexto Nacional

Quais os principais objetivos? Quais os principais objetivos? 

Aumentar as qualificações dos jovens

Facilitar a transição para o mercado de trabalho

Reduzir o desemprego jovem

A d i ?A d i ?A quem se destina?A quem se destina?

Jovens com menos de 30 anos de idade (entre 15 e 29 anos)

Jovens que não trabalham, não estudam nem seguem qualquer formação (NEET)

22
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Iniciativa Emprego JovemIniciativa Emprego Jovem

Contexto NacionalContexto Nacional

A criação da Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) visa a intensificação dos esforços 
para aumentar o emprego dos jovens, podendo tais medidas ser apoiadas pelo FSE (6 mil 
milhões de euros dos quais 3 mil milhões de euros de dotação específica do Orçamento da 
União e 3 mil milhões de euros de FSE).

Aplicação acelerada da IEJ:
Compromissos em 2014 e 2015;
Execução das operações de 1 de Setembro de 2013 até 2018Execução das operações de 1 de Setembro de 2013 até 2018.

Regiões elegíveis:
Taxa de desemprego juvenil (TDJ) superior a 25 % em 2012.
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A IEJ será implementada através de um eixo prioritário do PO ISE Eixo 2 : situação

Eixo Prioritário 2Eixo Prioritário 2
Iniciativa Emprego Jovem (IEJ) Iniciativa Emprego Jovem (IEJ) 

A IEJ será implementada através de um eixo prioritário do PO ISE ‐ Eixo 2 : situação
especificamente prevista no Regulamento do FSE, mesmo abrangendo mais do que uma
categoria de regiões, de modo a aumentar o impacto e a eficácia duma abordagem
integrada e coerente;

Objetivo: alocar financiamento para reforçar a acelerar as medidas definidas no Plano
Nacional para a Implementação para uma Garantia Jovem;

Taxa de cofinanciamento FSE mais elevada: 92%;

Grupo ‐ Alvo: jovens que não trabalham, não estudam nem seguem qualquer formação
(NEET – young people not in employment, education or training).
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AbrangênciaAbrangência

Eixo Prioritário 2Eixo Prioritário 2
Iniciativa Emprego Jovem (IEJ) Iniciativa Emprego Jovem (IEJ) 

Todas as regiões cumprem o critério de 
elegibilidade :

taxa de desemprego jovem >= 25%

Todas as regiões cumprem o critério de 
elegibilidade :

taxa de desemprego jovem >= 25%

gg

25Investimento: € 321.544.338 (FSE+ Dotação Específica) ‐ 15% do PO ISEInvestimento: € 321.544.338 (FSE+ Dotação Específica) ‐ 15% do PO ISE

Distribuição Regional do Investimento TotalDistribuição Regional do Investimento Total

Eixo Prioritário 2Eixo Prioritário 2
Iniciativa Emprego Jovem (IEJ) Iniciativa Emprego Jovem (IEJ) 

€ 233.910.938,00
€ 107.390.123,00
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€ 8.614.836,00

Regiões Menos Desenvolvidas Regiões em Transição Regiões Mais Desenvolvidas
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Objetivo TemáticoObjetivo Temático

Eixo Prioritário 2Eixo Prioritário 2
Iniciativa Emprego Jovem (IEJ) Iniciativa Emprego Jovem (IEJ) 

OT 8 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e 
apoiar a mobilidade dos trabalhadores
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Objetivo Específico 2.1 (PI 8ii)Objetivo Específico 2.1 (PI 8ii)

Eixo Prioritário 2Eixo Prioritário 2
Iniciativa Emprego Jovem (IEJ) Iniciativa Emprego Jovem (IEJ) 

Aumentar a qualificação e integração no mercado de trabalho dos jovens
(NEET).

Resultados esperados: Visa‐se aumentar a empregabilidade dos participantes nas
ações apoiadas garantindo que estes tenham um grau de integração no mercado de

28

ações apoiadas garantindo que estes tenham um grau de integração no mercado de
trabalho superior aos não abrangidos.
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Tipologias de Operações / Ações:Tipologias de Operações / Ações:

Eixo Prioritário 2Eixo Prioritário 2
Iniciativa Emprego Jovem (IEJ) Iniciativa Emprego Jovem (IEJ) 

Qualificação/Educação: Percursos de Formação Modular (Vida Ativa), Programa
Retomar e Programa Reconversão profissional – AGIR (Açores).

Estágios: Estágios, Inov Contacto; PEPAL, Estágios PEPAC em Missões Portuguesas,
Estagiar T (Açores), Estágios (Madeira).
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Emprego: Emprego jovem ativo, apoios à contratação e apoios à contratação de
próprio emprego (Empreende Já, Coopjovem, Integra, projetos locais de
empreendorismo jovem.

Eixo Prioritário 2Eixo Prioritário 2
RESULTADOS ESPERADOS   Valor base  Meta 2023 

Desempregados que chegam ao fim da intervenção apoiada pela IEJ  50% 60%
Desempregados que recebem uma oferta de emprego, educação contínua ou oportunidades de 
aprendizagem ou estágio, uma vez terminada a participação 

30% 55%

Desempregados que prosseguem estudos ou ações de formação, que adquirem qualificações ou que têm 
l d d d ó d

25% 50%
emprego, incluindo uma atividade por conta própria, uma vez terminada a participação 

25% 50%

Desempregados de longa duração que chegam ao fim da intervenção apoiada pela IEJ  40% 55%
Desempregados de longa duração que recebem uma oferta de emprego, educação contínua ou 
oportunidades de aprendizagem ou estágio, uma vez terminada a participação 

25% 50%

Desempregados de longa duração que prosseguem estudos ou ações de formação, que adquirem 
qualificações ou que têm emprego, incluindo uma atividade por conta própria, uma vez terminada a 
participação 

20% 40%

Inativos que não estudam nem seguem uma formação, que chegam ao fim da intervenção apoiada pela IEJ  30% 50%

Inativos que não estudam nem seguem uma formação que recebem uma oferta de emprego, educação 
contínua ou oportunidades de aprendizagem ou estágio uma vez terminada a participação

20% 45%
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contínua ou oportunidades de aprendizagem ou estágio, uma vez terminada a participação 
Inativos que não estudam nem seguem uma formação, que prosseguem estudos/ações de formação, que 
adquirem qualificações ou que têm emprego, incluindo uma atividade por conta própria, uma vez 
terminada a participação 

15% 35%

Participantes em ações de educação contínua, programas de formação conducentes a uma qualificação, 
aprendizagens ou estágios, 6 meses depois de terminada a sua participação 

20% 30%

Participantes com emprego, 6 meses depois de terminada a sua participação  30% 45%
Participantes que trabalham por conta própria, 6 meses depois de terminada a sua participação  8% 10%



23‐02‐2015

Eixo Prioritário 2Eixo Prioritário 2
Iniciativa Emprego Jovem (IEJ) Iniciativa Emprego Jovem (IEJ) 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO  META 
2023 

Participantes NEET que beneficiam dos estágios profissionais  43.100

Participantes NEET que beneficiam de apoios ao emprego  32.800

Participantes NEET em ações de qualificação/educação  135.500
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Obrigado.Obrigado.


