
 

 

Pilar Europeu dos Direitos Sociais 

A Crise financeira que abalou a Europa em 2008 teve efeitos que ainda hoje, quase 10 anos 

depois, são sentidos: o desemprego juvenil e de longa duração e o risco de pobreza são 

marcas que permanecem. Por outro lado, no contexto de um mundo cujas mudanças recentes 

têm sido tão rápidas, com consequências sociais e laborais causadas pela globalização, pela 

revolução digital, a evolução demográfica e a evolução dos modelos de trabalho, nunca se 

mostrou tão urgente a criação de um guião que conduzisse a Europa na preocupação com os 

direitos sociais.  

Face a este cenário, e à luz das prioridades centrais da Comissão, a construção de uma Europa 

mais justa e o reforço da sua dimensão social, em 26 de abril de 2017, foi cumprida a adoção 

do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, definindo-se então 20 princípios e direitos essenciais 

para “apoiar o bom funcionamento e a equidade dos mercados de trabalho e dos sistemas de 

proteção social”1. 

Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia, reforçou que o lançamento do Pilar e 

do primeiro conjunto de iniciativas deveria abrir um novo capítulo no trabalho desenvolvido na 

Europa, em conjunto com os Estados-Membros, as instituições europeias, os parceiros sociais 

e a sociedade civil.  

O Pilar prima-se pela transparência e congrega objetivos em torno de três categorias: no 

mercado de trabalho (em respeito à igualdade de oportunidades e acesso), nas condições de 

trabalho equitativas e na proteção social e inclusão social. O Pilar pretende ser uma afirmação 

do objetivo dos Tratados europeus: a criação de uma economia social de mercado que se 

prime pela competição e que promova o pleno emprego e o progresso social.  

A implementação prática do Pilar (sobretudo de alguns dos seus princípios e valores), no 

entanto, não pode ser feita sem antes entrarem em vigor novas iniciativas legislativas que os 

apoiem. E talvez este seja o grande desafio imediato da Comissão.  

A par do Pilar, foram já apresentadas medidas concretas de carácter legislativo e não 

legislativo, em três aspetos: (1) a conciliação da vida profissional e privada de pais e 

cuidadores, (2) a informação dos trabalhadores e o acesso à proteção social, (3) o tempo de 

trabalho. Foi ainda desenvolvido um painel de indicadores sociais com o objetivo de avaliar o 

progresso social na Europa.  

O Pilar foi deste modo apresentado no domínio de duas formas jurídicas de conteúdo 

semelhante: uma Recomendação da Comissão (aplicada a partir do dia 26 de abril de 2017) e 

uma proposta de proclamação conjunta do Parlamento, do Conselho e da Comissão. Para o 

futuro, o trabalho passará, essencialmente, por debates promovidos pelo Parlamento e pelo 

Conselho europeus, com o objetivo de atrair apoio político. 

 

 

                                                             
1
 Comunicado de Imprensa: “Comissão apresenta Pilar Europeu dos Direitos Sociais”, Lisboa, 26 de abril 

de 2017. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a concretização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, é necessário que este se afirme 

como uma responsabilidade conjunta, e é aqui que a União Europeia se mostra premente, 

embora grande parte dos instrumentos necessários para a aplicação do Pilar esteja nas mãos 

dos Estados-Membros, dos parceiros sociais e da sociedade civil.  

Além do Pilar, a 26 de abril de 2017, foram já apresentadas iniciativas legislativas e não 

legislativas desenvolvidas sob a direção do Vice-Presidente Bombrovskis e do Primeiro Vice-

Presidente Timmermans, com o objetivo de conciliar melhor a sua vida profissional e privada 

de pais e cuidadores. Para Frans Timmermans, “o importante é ter possibilidades de escolha, e 

está na hora de darmos às pessoas opções reais quanto ao modo como pretendem viver a sua 

vida”2. 

Marianne Thyssen, Comissária responsável pelo Emprego, os Assuntos Sociais, as 

Competências e a Mobilidade dos Trabalhadores, alertou para a necessidade de promover a 

“participação das mulheres no mercado de trabalho”3. 

Foram implementadas três normas que são a base do Pilar e da sua concretização, no sentido 

de incutir o sentido das responsabilidades parentais e familiares nos homens, de aumentar a 

participação das mulheres no mercado de trabalho e de reduzir as disparidades entre homens 

e mulheres no emprego. A primeira norma procura a modernização das regras relativas aos 

contratos de trabalho, assegurando as garantias mínimas às quais todos os trabalhadores têm 

direito. A segunda norma procura lançar uma consulta aos parceiros sociais envolvidos no Pilar 

sobre o acesso à proteção social, no sentido de estudar e minorar as lacunas. A terceira e 

última norma implementada foi a clarificação da diretiva relativa ao tempo de trabalho, 

permitindo aos Estados-Membros evitar novas infrações jurídicas.  

Neste âmbito, a legislação da União Europeia terá de ser revista e atualizada, de modo a incluir 

das novas iniciativas legislativas relativas ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, todas elas parte 

do Programa de Trabalho da Comissão para 2017.  

No que diz respeito ao futuro da Europa, e baseando-se do Livro Branco da Comissão, a 

Comissão centra a atenção na dimensão social da Europa no horizonte 2025. A Comissão 

                                                             
2 Comunicado de Imprensa: “Concretizar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais – Comissão toma primeiras 
iniciativas concretas”, Lisboa, 26 de abril de 2017. 
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 Comunicado de Imprensa: “Concretizar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais – Comissão toma primeiras 

iniciativas concretas”, Lisboa, 26 de abril de 2017. 
 

“…o Pilar Europeu dos Direitos Sociais deve dar às pessoas que vivem na UE meios mais sólidos de controlo das 

suas vidas, que lhes permitam ter uma vida digna e concretizar as suas aspirações, atenuando vários riscos sociais 

ao longo da vida e capacitando as pessoas para participarem plenamente na sociedade e se adaptarem às 

frequentes mudanças económicas e tecnológicas, nomeadamente através da melhoria das suas competências e do 

apoio ao empreendedorismo; sublinha que o Pilar Europeu dos Direitos Sociais deve fazer com que os mercados 

contribuam para uma prosperidade partilhada, o bem-estar e o desenvolvimento sustentável no contexto de uma 

economia social de mercado altamente competitiva, tendo em vista o pleno emprego e o progresso social e 

recorrendo também a uma política industrial a nível da UE; (…) Pilar Europeu dos Direitos Sociais deve também 

contribuir para o respeito dos princípios da igualdade de tratamento, da não discriminação e da igualdade de 

oportunidades através de políticas sociais e de emprego; recomenda que o Pilar permita um usufruto efetivo dos 

direitos sociais existentes e estabeleça, sempre que se justifique, novos direitos, tendo em conta os avanços 

tecnológicos e socioeconómicos; considera que, deste modo, o Pilar reforçará igualmente a legitimidade da UE” 

Relatório do Parlamento Europeu sobre um Pilar Europeu dos Direitos Sociais, Comissão do Emprego e dos 

Assuntos Sociais, Relatora : Maria João Rodrigues, 20 de Dezembro de 2016  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/livro_branco_sobre_o_futuro_da_europa_pt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/livro_branco_sobre_o_futuro_da_europa_pt.pdf


lançou assim um documento de reflexão que deve ser apresentado aos cidadãos, aos parceiros 

sociais, às instituições europeias e aos governos.  

Este documento, redigido sob a direção de Bombrovskis e Thyssen, procura questionar a 

organização da nossa sociedade, o nosso modo de vida e, indo mais além, promover o debate 

sobre como poderá ser possível criar emprego em quantidade e qualidade, capacitando as 

populações com competências necessárias e reforçando a coesão da UE.  

Assim, não esquecendo o horizonte 2025 e a projeção para o futuro concretizada no Livro 

Branco, o desenvolvimento da uma Europa Social coesa e coerente encontra-se a par e passo 

com a prioridade da Comissão de criar uma Europa mais justa. 

É, pois, à luz destas informações, que a Declaração de Roma, de 25 de março de 2017, adotada 

pelos líderes europeus, se mostra de extrema importância. A União Europeia a 27 não pode ser 

entendida como 27 vozes que dizem o mesmo, de maneiras diferentes, para diferentes 

microfones. Ao invés, deve mostrar-se unida, capaz de definir metas, limites, ambições e 

trabalho em conjunto. As 27 vozes têm de ser capazes de falar a uma só voz, porque urge criar 

uma Europa social forte, “baseada no crescimento sustentável, que fomente o progresso 

económico e social, a coesão e a convergência, salvaguardando ao mesmo tempo a integridade 

do mercado interno e tendo em conta a diversidade dos sistemas nacionais e o papel 

fundamental dos parceiros sociais, para que a UE27 possa avançar”4. 

Está a ser preparada, pelo governo sueco e pela Comissão, uma Cimeira Social sobre emprego 

e crescimento, para 17 de novembro de 2017 em Gotemburgo, promovendo, mais uma vez, o 

debate e a reflexão sobre a dimensão social da Europa e a necessidade de definir os principais 

desafios e oportunidades da Europa para a próxima década. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório sobre um Pilar Europeu dos Direitos Sociais: aqui 

Área temática sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais: aqui 

 

Rita Branco, Estudante Universitária 
 

Lisboa, 10 de maio de 2017 
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 Comunicado de Imprensa: “Comissão lança reflexão sobre a dimensão social da Europa no horizonte 

2025”, Lisboa, 26 de abril de 2017. 

E o que diz a sociedade civil ?  

A Europa que queremos: justa, sustentável, democrática e inclusiva 

“(…)Pedimos, portanto, aos líderes da Europa que abandonem um modelo económico que aumentou as desigualdades e, ao 

invés, que invistam numa "economia social de mercado" que funcione em benefício das pessoas. Com a pobreza e a exclusão 

social a níveis inaceitavelmente elevados, temos de voltar a políticas económicas mais inclusivas que assegurem que a 

prosperidade da Europa seja partilhada sem prejudicar o planeta. Convocamos a UE e os seus líderes a apoiar os nossos 

valores fundamentais e a investir no emprego e na educação, com base no pensamento crítico, para defender as nossas 

sociedades abertas e democráticas e de enfrentar o sentimento de insegurança sentido por muitos. Apelamos a vós, líderes da 

Europa, para que a igualdade de género, os direitos humanos, a liberdade de religião, a democracia e o Estado de direito sejam 

plenamente aplicados e respeitados, tanto a nível da UE como a nível nacional. Queremos ver uma Europa mais hospitaleira 

onde a contribuição de todos seja bem-vinda e a migração seja reconhecida como um trunfo para a sociedade, e não como um 

dreno. (…) “ 

Apelo comum aos líderes europeus pelas organizações da sociedade civil europeia e pelos sindicatos 21 de Março de 2017 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0391+0+DOC+XML+V0//PT
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pt

