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O Pilar Europeu dos
Direitos Sociais
Para uma Europa mais
justa e mais social
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O que é o Pilar Europeu
dos Direitos Sociais?
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O Pilar Europeu dos Direitos Sociais define 20
princípios para a uma União Europeia (UE) mais
justa e mais inclusiva.
Ao unificar e orientar os Estados-Membros para a
melhoria da vida quotidiana, o emprego e a assistência
social, o Pilar é positivo para os cidadãos e positivo para
o crescimento económico sustentável.
Considera uma vontade pública e política renovada para
reforçar direitos sociais num período de preocupações
relativas ao futuro do trabalho, às desigualdades e às
alterações demográficas. O Pilar define direitos para
os trabalhadores em novas formas, frequentemente
precárias, de emprego.
A União Europeia e os Estados-Membros estão a instituir
o Pilar conjuntamente ― colaborando com parceiros
sociais, regiões, cidades e a sociedade civil.
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Os seus direitos na
vida quotidiana

Com a proclamação do Pilar
Europeu dos Direitos Sociais na
Cimeira Social, colocámos as
prioridades sociais no cerne da
Europa, onde elas pertencem.
Marianne Thyssen
Comissária europeia para o Emprego,
Assuntos Sociais, Competências e
Mobilidade Laboral
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ec.europa.eu/social/social-pillar
© União Europeia
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Giulia e Francesco

«Dirijo uma agência imobiliária e nos últimos anos temos
vindo a repensar a nossa forma de trabalhar. Temos uma
app, organizamos visitas virtuais... utilizamos a Nuvem
e as mensagens instantâneas. Trabalhamos de forma
completamente diferente relativamente à forma como
começámos.»
Giulia
Empresária, 45 anos, Itália
«Trabalhava como assistente administrativo da Giulia
mas queria fazer mudanças e poder participar em pleno
na evolução da agência. Trabalhei a tempo parcial
durante 2 anos para concluir um curso em novas
tecnologias de comunicação. Atualmente sou responsável
pelo sítio Web e pelas redes sociais da agência»
Francesco
Gestor de conteúdos, 32 anos, Itália
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Europa Social significa:
• facultar aos trabalhadores o direito a um
tratamento igual e justo no que se refere às
suas condições de trabalho;
• facultar acesso aos trabalhadores a proteção social
e formação, independentemente do tipo e duração
da relação de trabalho;
• apoiar os trabalhadores na transferência de
emprego temporário para contratos permanentes;
• fomentar formas de trabalho inovadoras
para assegurar condições de trabalho de elevada
qualidade;
• encorajar o empreendedorismo e o trabalho por
conta própria (os empregadores também devem
apoiar a mobilidade profissional);
• evitar relações de trabalho que conduzam a
condições de trabalho precárias (nomeadamente
através da proibição da utilização abusiva de
contratos atípicos).
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Koen

«Terminei agora os estudos e estou à procura de
emprego. O facto de ter síndroma de Down não será um
obstáculo ao meu sonho de ser aprendiz de mecânico.
Com algum apoio, sei que consigo fazê-lo.»
Koen
16 anos, Países Baixos
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Europa Social significa que:
• os jovens têm direito a educação, a uma
oferta de aprendizagem ou de um
emprego de elevada qualidade no prazo de
quatro meses após ficarem desempregados
(ao abrigo da Garantia para a Juventude);
• as pessoas com deficiência têm direito a um
apoio ao rendimento que lhes garanta uma
vida digna;
• os trabalhadores têm o direito a proteção
social adequada.
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Mahika, Rasmus e família

«Quando fui mãe, os meus filhos gémeos tornaram-se a
nossa prioridade, mas o Rasmus e eu não queríamos desistir
dos nossos empregos. Graças ao quadro dinamarquês de
equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada,
não foi necessário nenhum dos dois desistir. Rasmus está
em licença parental, a trabalhar a tempo parcial e eu
trabalho a partir de casa dois dias por semana.»
Mahika
39 anos, Dinamarca
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Europa Social significa que:
• pais e cuidadores têm o direito a beneficiar
de uma licença adequada, a regimes de
trabalho flexíveis e a aceder a serviços
de acolhimento;
• os trabalhadores têm o direito a salários
justos para um nível de vida decente;
• mulheres e homens têm direito a uma
remuneração igual por um trabalho de
igual valor.
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Marek

«Trabalhei nas vendas numa empresa de produção
alimentar durante sete anos. Há seis meses, a empresa
sofreu uma reestruturação e despediram-me. Foi duro,
mas a minha consultora de carreira tem-me dado muito
apoio. Explicou-me como me candidatar ao subsídio de
desemprego e estamos agora a planear os próximos
passos. Quero lançar uma empresa de alimentos
biológicos, por isso inscrevi-me num curso para start-ups.»
Marek
40 anos, República Checa
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Europa Social significa que:
• os trabalhadores que sejam despedidos têm o
direito de saber a razão e de receberem um
pré-aviso com a antecedência adequada;
• os candidatos a emprego têm o direito a
apoio personalizado para encontrarem
emprego, formação ou oportunidades de
requalificação;
• os candidatos a emprego têm o direito a
subsídio de desemprego adequado durante
um período razoável
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Carmen

«Sempre adorei o meu trabalho e conseguia conciliar
uma vida ativa com a criação dos filhos e participar em
atividades da comunidade. Tudo isso mudou quando
comecei a ter problemas nas costas há dez anos.
Felizmente, consegui trocar a posição que desempenhava
na empresa por outra que não era tão exigente do ponto
de vista físico e tive acesso a sessões de fisioterapia
sem encargos para mim. Agora estou reformada e ainda
participo em atividades desportivas para cidadãos idosos
organizadas pelo centro comunitário local.»
Carmen
68 anos, Espanha
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Europa Social significa que:
• os trabalhadores têm o direito a um
ambiente de trabalho adaptado às suas
necessidades profissionais;
• todas as pessoas têm direito a aceder, em
tempo útil, a cuidados de saúde de elevada
qualidade preventivos e curativos a
preços acessíveis;
• todas as pessoas têm direito a cuidados de
longa duração de qualidade e a preços
acessíveis;
• os trabalhadores por conta de outrem e por
conta própria têm direito a uma pensão
adequada na reforma.
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20 direitos e princípios
para uma Europa mais justa e mais social
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O Pilar Europeu dos Direitos
Sociais em 20 princípios
O objetivo do Pilar Europeu dos Direitos Sociais
é conferir aos cidadãos novos direitos, mais
eficazes. Baseia-se em 20 princípios fundamentais
estruturados em torno de três categorias:

Igualdade de oportunidades
e acesso ao mercado de
trabalho
01. Educação, formação e aprendizagem ao
longo da vida
02. Igualdade entre homens e mulheres
03. Igualdade de oportunidades
04. Apoio ativo ao emprego
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Condições de trabalho justas
05. Emprego seguro e adaptável
06. Salários
07. Informações sobre as condições de emprego e
proteção em caso de despedimento
08. Diálogo social e participação dos trabalhadores
09. Equilíbrio entre vida profissional e a vida privada
10. Ambiente de trabalho são, seguro e bem
adaptado e proteção de dados

Proteção e inclusão sociais
11. Acolhimento e apoio a crianças
12. Proteção social
13. Prestações por desemprego
14. Rendimento mínimo
15. Prestações e pensões de velhice
16. Cuidados de saúde
17. Inclusão das pessoas com deficiência
18. Cuidados de longa duração
19. Habitação e assistência para os sem-abrigo
20. Acesso aos serviços essenciais

22

23

Contactar a UE
Pessoalmente
Em toda a União Europeia há centenas de centros de informação
Europe Direct. Pode encontrar o endereço do centro mais próximo em:
https://europa.eu/european-union/contact_pt.
Telefone ou correio eletrónico
Europe Direct é um serviço que responde a perguntas sobre a União Europeia. Pode
contactar este serviço:
— pelo telefone gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (alguns operadores podem cobrar
estas chamadas),
— pelo telefone fixo: +32 22999696, ou
— por correio eletrónico, na página: https://europa.eu/european-union/contact_pt.

Encontrar informações sobre a UE
Em linha
Estão disponíveis informações sobre a União Europeia em todas as línguas oficiais
no sítio Europa: https://europa.eu/european-union/index_pt.
Publicações da UE
As publicações da UE, quer gratuitas quer pagas, podem ser descarregadas ou
encomendadas no seguinte endereço: https://publications.europa.eu/pt/publications.
Pode obter exemplares múltiplos de publicações gratuitas contactando o serviço
Europe Direct ou um centro de informação local
(ver https://europa.eu/european-union/contact_pt).
Legislação da UE e documentos conexos
Para ter acesso à informação jurídica da UE, incluindo toda a legislação da UE
desde 1952 em todas as versões linguísticas oficiais, visite o sítio EUR-Lex em:
http://eur-lex.europa.eu.
Dados abertos da UE
O Portal de Dados Abertos da União Europeia (http://data.europa.eu/euodp/pt)
disponibiliza o acesso a conjuntos de dados da UE. Os dados podem ser utilizados
e reutilizados gratuitamente para fins comerciais e não comerciais.
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Pode baixar as nossas publicações ou subscrevê-las
gratuitamente em http://ec.europa.eu/social/publications
Se pretender obter actualizações regulares sobre a DirecçãoGeral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão
inscreva-se para receber gratuitamente a newsletter Europa
Social em http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
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