
 

 

 

 

 

 

 

Pilar Europeu dos Direitos Sociais
20 Princípios

A União Europeia (UE) é um grupo de 
27 países europeus que trabalham em 
conjunto.

A União Europeia quer fazer da Europa 
um lugar mais justo, inclusivo e cheio 
de oportunidades para todos.

Para que isso aconteça, a União 
Europeia criou o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais.

O Pilar Europeu dos Direitos Sociais 
explica o que cada país da União 
Europeia deve fazer para garantir que 
todos tenham um bom emprego e 
outros direitos.

Direitos são o que estamos autorizados 
a ter e fazer por lei.
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O Pilar Europeu tem 20 partes, 
chamadas “princípios”.

1. Educação, formação e
aprendizagem ao longo da
vida

Todas as pessoas têm direito a uma boa 
educação e formação ao longo da sua 
vida.

2. Tratamento igual entre
mulheres e homens

Mulheres e homens devem ser tratados 
da mesma forma justa em todos os 
aspectos de sua vida.

Isso inclui ser tratado da mesma 
maneira justa:
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• quando estão à procura de
trabalho;

• quando estão a trabalhar;
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3. Igualdade de oportunidades
Igualdade de oportunidades significa que 
todos têm as mesmas possibilidades justas de 
participar do mundo à sua volta;

4. Ajuda a conseguir um

Todos têm o direito de ser apoiados para 
conseguir trabalho ou montar o seu próprio 
negócio.

5. Trabalho flexível
e duradouro

Todos os trabalhadores têm o direito a:
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• quando estão a ser pagos
pelo seu trabalho;

trabalho

• tratamento justo e igualitário no
trabalho;

• obter apoio e formação;

• sentirem-se seguros e protegidos no
seu trabalho.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I think… 

6. Pagamento
Todos os trabalhadores têm direito a uma 
remuneração justa, e a um padrão de vida 
digno. 

7. Informações claras
sobre o seu trabalho

Todos os trabalhadores têm direito a 
informações claras sobre o seu trabalho.

Os trabalhadores também têm direito a 
informações claras sobre as razões pelas 
quais perderam o emprego.

8. Ouvir os trabalhadores
Todos os trabalhadores têm o direito de 
falar sobre as decisões que os afetam no 
trabalho. 

9. Vida profissional e vida

Todos os trabalhadores que são pais ou 
encarregados de educação têm o direito 
de tirar uma folga do trabalho para ajudar 
as pessoas de quem cuidam.
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10. Saúde e segurança
Todos os trabalhadores têm o direito de 
ser protegidos no trabalho.

Os locais de trabalho devem ser seguros 
e saudáveis para todos.

As informações pessoais devem 
permanecer privadas.

11. Cuidados infantis e apoio
às crianças

Todas as crianças têm o direito de 
receber bons cuidados e educação.

Todas as crianças têm o direito de ser 
defendidas da pobreza.

12. Proteção da pobreza
extrema

Todos têm direito às coisas básicas de 
que precisam para viver.
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13. Subsídio de desemprego
Todos os desempregados têm direito ao 
subsídio de desemprego.
Este é o dinheiro para ajudar a pagar as 
coisas básicas de que as pessoas precisam 
para viver.

14. Pessoas que não têm
dinheiro suficiente

As pessoas que não podem pagar os 
serviços básicos têm direito a uma 
ajuda extra do governo.

15. Pensões para idosos
Mulheres e homens têm os mesmos 
direitos a uma pensão.

Uma pensão é dinheiro para viver 
depois de reformado.

16. Cuidados de Saúde
Todos têm direito a cuidados de saúde 
acessíveis e de boa qualidade.
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17. Pessoas com deficiência
As pessoas com deficiência têm direito a 
apoio para:

• viver com dignidade;

• participar do mundo à sua volta.

18. Cuidados a longo prazo
Todos têm direito a cuidados de longa 
duração acessíveis.

Isso corresponde a cuidar de pessoas 
que têm uma condição de saúde ou 
deficiência grave.

19. Habitação
Todos têm o direito a um lugar de boa 
qualidade e acessível para viver.

20. Serviços básicos
Todos têm direito a serviços básicos.

Os serviços básicos incluem acesso a 
bens como água, eletricidade, serviços 
bancários e internet.
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Para mais informações 

 
Se precisar de mais informações, 
entre em contato connosco 
acedendo a:

www.europa.eu/european-union/ 
contact_en 

 

Esta informação de fácil leitura foi produzida por easy-read-online.co.uk 
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