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Domingos Lopes

Objetivos Temáticos
OT 8. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
assumindo como meta nacional, até 2020, o aumento da taxa de
emprego da população dos 20 aos 64 anos para 75%.

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

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

Eixos Prioritários
1 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego
2 - Iniciativa Emprego Jovem
3 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação
4 - Assistência Técnica

Dotação
2.130 milhões de Euros FSE
Eixo 4
3%
Eixo 1
27%

Eixo 3
55%

Eixo 2
15%

EIXO PRIORITÁRIO 1
Promover a sustentabilidade e
a qualidade do emprego

Eixo Prioritário 1
Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego

Abrangência

Regiões menos desenvolvidas
do Continente

Investimento: € 571.356.390 (FSE) - 27% do PO ISE

EIXO 1: PI 8i – Acesso ao emprego
OE 1.1 – Integrar desempregados e inativos no mercado de trabalho

Tipologia de
Operações

Estágios

Apoios à contratação

Descrição

Apoiar a realização de uma experiência prática em
contexto de trabalho em entidades empregadoras,
com vista a apoiar a transição entre o sistema de
qualificações e o mercado de trabalho.
Apoiar a celebração de contratos de trabalho, com vista à
promoção da integração profissional de desempregados.
Inclui apoios a encargos salariais e não salariais.
Pode ainda ser apoiada a conversão
de contratos a termos certo em contratos sem termo.

Grupo-Alvo

 Pessoas em situação de
desemprego ou
desempregados de longa
duração.

EIXO 1: PI 8ii – Integração Profissional
OE 1.2 – Integrar os jovens no mercado de trabalho

Tipologia de
Operações

Estágios

Apoios à contratação

Descrição

Apoiar a realização de uma experiência prática
em contexto de trabalho em entidades empregadoras,
com vista a apoiar a transição entre o sistema de
qualificações e o mercado de trabalho.
Apoiar a celebração de contratos de trabalho, com vista à
promoção da integração profissional de desempregados.
Inclui apoios a encargos salariais e não salariais.
Pode ainda ser apoiada a conversão
de contratos a termos certo em contratos sem termo.

Grupo-Alvo

 Jovens com idade
inferior a 30 anos,
em situação de desemprego

Esta PI é mobilizada para os anos subsequentes à Iniciativa Emprego Jovem

EIXO 1: PI 8iv – Igualdade de género
OE 1.4 – Aumentar a criação do próprio emprego por mulheres

Tipologia de
Operações

Descrição

Grupo-Alvo

Apoio à capacitação e constituição de
empresas por mulheres

Apoiar o desenvolvimento de ações de
tutoria, consultoria e assistência técnica,
com vista à criação e/ou sustentabilidade
de empresas geridas por mulheres.

 Mulheres que
pretendem criar o próprio
emprego ou empresa

EIXO 1: PI 8v – Adaptabilidade dos Trabalhadores
OE 1.5 – Melhorar a empregabilidade da população ativa

Tipologia de
Operações

Descrição

Oferecer uma resposta às necessidades de
Formação modular formação e qualificação dos empregados e
para empregados e desempregados, potenciando a manutenção
a empregabilidade ou regresso mais
desempregados
sustentado ao mercado de trabalho.

Vida Ativa para
desempregados

Grupo-Alvo

 Empregados,
com especial enfoque
nas pessoas empregadas
em risco de perda de emprego;
 Desempregados, incluindo DLD’s,
com habilitações iguais ou superiores
ao ensino secundário.

Reforçar a qualidade e a celeridade das
medidas ativas de emprego, através de
 Desempregados inscritos nos centros do
participação em formações modulares,
IEFP, I.P, independentemente das habilitações
formação prática em contexto de trabalho e
escolares.
em processos de RVCC.

EIXO 1: PI 8v – Adaptabilidade dos Trabalhadores
OE 1.5 – Melhorar a empregabilidade da população ativa

Tipologia de
Operações

Cheque formação

Descrição

Reforçar a qualificação e a
empregabilidade, através de um apoio às
entidades empregadoras, empregados e
desempregados, para frequência de
percursos de formação ajustados às
necessidades das empresas e do mercado
de trabalho.

Grupo-Alvo

 Empregados, em particular os
trabalhadores empregados em risco de
perda de emprego;
 Desempregados.

Eixo Prioritário 1
Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego

Eixo Prioritário 2
Iniciativa Emprego Jovem

Eixo Prioritário 2
Iniciativa Emprego Jovem

Abrangência

Todas as regiões cumprem o critério de
elegibilidade :
taxa de desemprego jovem >= 25%

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

Eixo Prioritário 2
Iniciativa Emprego Jovem

EIXO 2: PI 8ii – Integração Profissional
OE 2.1 – Integrar os jovens NEET no mercado de trabalho

Tipologia de
Operações

Coopjovem

Descrição

Grupo-Alvo

Apoiar jovens na criação de cooperativas,
como forma de desenvolvimento de uma cultura solidária e
de cooperação, facilitando a criação do seu próprio emprego.

 Jovens NEET
dos 15-29 anos
(inativos e
desempregados)

Eixo Prioritário 3
Dignidade
Vida
Igualdade
Solidariedade

Promover a
inclusão e
combater a
pobreza e a
discriminação

Proteção

Esperança

Integração

Eixo Prioritário 3
Promover a Inclusão e combater a pobreza e a discriminação

Abrangência

Regiões menos desenvolvidas
do Continente

Investimento: € 1.178.280.000 (FSE) - 55% do PO ISE

EIXO 3: PI 9i – Inclusão Ativa
OE 3.1 – Promover competências grupos potencialmente vulneráveis

Tipologia de
Operações

Cultura para todos

Descrição

Grupo-Alvo

As práticas culturais são um incentivo à
participação cidadã e um fator de inclusão e
coesão social. Neste contesto, pretende-se
apoiar um conjunto alargado de iniciativas
de promoção da inclusão social por via da
 Pessoas com particulares
cultura, que vão desde a dinamização de
dificuldades de inclusão social (e.g.
práticas artísticas por e para grupos
pessoas com deficiência e incapacidade,
desfavorecidos, até à divulgação de
crianças e jovens em risco, idosos,
conteúdos digitais acessíveis, passando pela pessoas com comportamentos aditivos
dinamização de projetos integrados de base
e dependências).
cultural de desenvolvimento local, pela
integração em mercado de trabalho nas áreas
socioculturais e, ainda, pela promoção da
igualdade de oportunidades na fruição cultural.

EIXO 3: PI 9i – Inclusão Ativa
OE 3.2 – Reforçar a coesão social
Tipologia de
Operações

Contratos locais de
desenvolvimento social
(CLDS)

Descrição

Grupo-Alvo

Promover a inclusão social,
de forma integrada e multissetorial,
através de ações a executar em
parceria que contribuirão
para a empregabilidade, combate à
pobreza e exclusão social.

 Pessoas desempregadas, pessoas com
deficiência e incapacidade, crianças, jovens e
suas famílias, pessoas idosas e residentes nos
territórios abrangidos pelos CLDS.

EIXO 3: PI 9i – Inclusão Ativa
OE 3.2 – Reforçar a coesão social
Tipologia de
Operações

Programa
Escolhas

Descrição

Grupo-Alvo

 Crianças e jovens 6-24 anos
de contextos socioeconómicos vulneráveis
Apoiar projetos localmente planeados, que se encontrem numa das seguintes situações:
absentismo escolar, insucesso escolar, abandono
com base em instituições locais
escolar precoce, desocupação, comportamentos
(escolas, centros de formação, IPSS,
associações de imigrantes, entre outras), desviantes, sujeitos a medidas tutelares educativas
ou medidas de promoção e proteção;
a quem foi lançado o desafio para a
conceção, implementação e avaliação de
 Participantes indiretos: familiares de todos os
projetos.
participantes, professores, auxiliares, técnicos,
entre outros.

EIXO 3: PI 9iii – Igualdade de Oportunidades
OE 3.4 – Promover a igualdade de oportunidades e de género
Tipologia de
Operações

Descrição

Grupo-Alvo

População em geral;
Apoio financeiro e
técnico a organizações
da sociedade civil sem
fins lucrativos

Consolidar o relevante papel que as ONG e
outras entidades da sociedade civil sem fins
lucrativos desempenham junto das
populações e do público em causa.

Vítimas de violência de género,
nomeadamente doméstica e
de tráfico de seres humanos e de
mutilação genital feminina;
Colaboradores e dirigentes das
entidades beneficiárias.

EIXO 3: PI 9v – Empreendedorismo
OE 3.6 – Promover o empreendedorismo e a inovação social
Tipologia de
Operações

Descrição

Grupo-Alvo
 Pessoas coletivas que integrem o âmbito
das Organizações da Economia Social;

Portugal Inovação
Social

Consolidar um ecossistema de inovação e
empreendedorismo social em Portugal,
capaz de gerar soluções sustentáveis, em
complemento às respostas tradicionais.

 Vários (cidadãos ou instituições),
dependendo do objeto de cada iniciativa
apoiada;
 População servida pelos serviços públicos
selecionados.
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Obrigado.

