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Pilar Europeu dos Direitos Sociais 
Plano de Ação 

Este Plano de Ação explica como o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais vai 
melhorar a sua vida.

O Plano de Ação da União Europeia tem 
3 áreas principais, com metas a atingir 
em cada uma delas até 2030:

1. Criar mais e melhores empregos
para todos;

META: a maioria das pessoas deveria 
ter um emprego.

A maioria significa mais de metade. 
Vamos concentrar-nos nas mulheres e 
nos jovens.

2. Garantir que todos têm
oportunidade de adquirir as
competências de que precisam;

META: a maioria das pessoas deve 
receber formação e ter conhecimentos 
básicos de informática.
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3. Incluir todas as pessoas para que todas
possam participar da vida em sociedade e
que ninguém fique para trás;

META: reduzir o número de pessoas, 
especialmente crianças que:

• sejam muito pobres;
• não estejam envolvidos na vida em
sociedade.
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O que a União Europeia está a 
fazer para criar mais e melhores 
empregos para as pessoas

A União Europeia está a criar mais 
empregos em novas tecnologias e 
verdes. 

Novas tecnologias significa novas 
formas de trabalhar usando 
computadores, telefones e internet.

Os empregos verdes são os que ajudam 
a proteger o meio ambiente e a reduzir a 
poluição.

No futuro, haverá muito mais empregos 
em organizações comunitárias, de saúde 
e assistência social.
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A União Europeia estabeleceu:

• muitas iniciativas para ajudar jovens e
adultos a adquirirem as competências
necessárias para conseguirem bons
empregos;

• formas das empresas trabalharem e
comercializarem mais facilmente.

• garante que todos os trabalhadores estejam
saudáveis e seguros;

• torna mais fácil para todos mudar de
emprego ou procurar um novo emprego;

• torna mais fácil as pessoas irem para outros
países da União Europeia trabalhar.
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A União Europeia quer melhorar a vida 
de todos os trabalhadores, incluindo 
aqueles que trabalham por conta 
própria ou trabalham em casa.

A União Europeia:



 
 

 

 

 
 

 

 

O que a União Europeia está a 
fazer para garantir que todos 
obtêm as competências de que 
necessitam

Queremos que todos tenham uma 
educação melhor e adquiram novas 
competências para terem mais 
oportunidades.

A União Europeia: 

• ajuda as universidades a dar
formação  também a organizações;

• ajuda as pessoas a aprender ao
longo das suas vidas;

• procura trazer novos trabalhadores com
competências, de fora da União Europeia;
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• ajuda a dar a todos uma oportunidade
justa de conseguir um bom emprego;

• garante que as mulheres têm as
mesmas oportunidades que os homens;

A União Europeia quer que mulheres e 
homens recebam o mesmo salário 
pelo mesmo trabalho.

6 



 
 

 

 

 

 

O que está a União Europeia a fazer 
para incluir todos na sociedade

A União Europeia ajuda as pessoas que 
não podem pagar as necessidades 
básicas de que precisam para viver.

A União Europeia quer garantir que 
todos:

• tenham um local acessível e de
qualidade para morar;

• tenham acesso a água, saúde, 
eletricidade, serviços bancários e internet.
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A União Europeia garante que as crianças das 
famílias mais pobres tenham as mesmas 
oportunidades que as crianças das famílias 
mais ricas.

Todos os países da União Europeia devem ter 
leis que garantam que todos os trabalhadores 
sejam pagos de forma justa.

A União Europeia está a melhorar a forma 
como apoia as pessoas que não têm emprego. 

Todos os países da União Europeia 
devem ter serviços de saúde e cuidados 
que possam lidar com situações difíceis 
ou inesperadas como o Coronavírus.
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O que está a União Europeia a 
fazer para garantir que o Plano de 
Ação funcione 

Todos os 27 países da União Europeia 
devem trabalhar em conjunto para garantir 
este Plano de Ação.

Há dinheiro disponível para ajudar os 
países da União Europeia a garantir que 
todos tenham bons resultados com o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais.

Continuaremos a conversar em conjunto 
para garantir que todos estão a seguir o 
Plano de Ação e que este está a  funcionar.
 

A União Europeia também trabalha com 
outros países do mundo para os ajudar a 
tornar a vida dos seus povos justa.

Em 2025, vamos rever o Plano de Ação.

Decidiremos se algo precisa de ser mudado 
para atingir nossas metas até 2030.

9 



 

 

 

. 
' 

... 
. . ... 

europa.eu 

0 

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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