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COMUNICA˙ˆO DA COMISSˆO AOS ESTADOS-MEMBROS
que estabelece as directrizes para a iniciativa comunitÆria EQUAL relativa à cooperaçªo transnacional para a promoçªo de novas prÆticas de luta contra as discriminaçıes e desigualdades de
qualquer natureza relacionadas com o mercado do trabalho
(2000/C 127/02)
1. Em 14 de Abril de 2000, a Comissªo das Comunidades
Europeias aprovou as presentes directrizes relativas à iniciativa comunitÆria EQUAL.

lho. Isto implica a adopçªo de medidas para lutar contra as
desigualdades e discriminaçıes, tanto em relaçªo aos desempregados como em relaçªo às pessoas com emprego.

2. No a¼mbito da iniciativa EQUAL, serÆ atribuído um financiamento comunitÆrio sob a forma de subvençıes do
Fundo Social Europeu para as actividades conformes às
directrizes definidas no presente documento, que integrem
as propostas apresentadas por cada Estado-Membro e que
tenham sido aprovadas pela Comissªo das Comunidades
Europeias sob a forma de programas de iniciativa comunitÆria (PIC). A iniciativa EQUAL aplica-se ao conjunto do
território da Uniªo Europeia.

6. Para ser totalmente eficaz, a estratØgia europeia de emprego deve traduzir-se em acçıes no plano regional e local,
em zonas urbanas e rurais ist Ø, ao nível dos territórios
susceptíveis de gerar uma cooperaçªo local. Esta concretizaçªo exige novas estratØgias para responder a prioridades
comuns e divulgar com eficÆcia as ideias mais bem sucedidas.

I. OBJECTIVO

3. A iniciativa EQUAL tem por objectivo promover novas
prÆticas de luta contra todas as formas de discriminaçªo
e desigualdades relacionadas com o mercado do trabalho,
atravØs de uma cooperaçªo transnacional. Acresce que, no
a¼mbito da EQUAL, serÆ tida em devida conta a inserçªo
social e profissional dos requerentes de asilo.

II. CONTEXTO POL˝TICO

4. A crescente interdependŒncia das economias dos Estados-Membros determinou a inclusªo de um novo título relativo
ao emprego no Tratado de Amesterdªo que prevŒ uma
estratØgia coordenada para o emprego e a adopçªo de
directrizes que os Estados-Membros deverªo considerar
nas suas políticas de emprego. As orientaçıes para as políticas de emprego  que se baseiam nos quatro eixos que
sªo a empregabilidade, o espírito empresarial, a capacidade
de adaptaçªo e a igualdade de oportunidades  e a sua
transposiçªo pelos Estados-Membros em planos nacionais
para o emprego (PNE) constituem o quadro da ajuda financeira a nível da Uniªo Europeia, em especial atravØs dos
fundos estruturais.

7. O Fundo Social Europeu (FSE) Ø um dos fundos estruturais,
juntamente com os fundos destinados à agricultura e ao
desenvolvimento regional. Concentra a sua intervençªo nas
medidas de prevençªo e luta contra o desemprego, o desenvolvimento de recursos humanos e a promoçªo da
igualdade de oportunidades para todos no acesso ao mercado de trabalho. Destina-se designadamente a contribuir
para as acçıes de apoio à estratØgia europeia de emprego.

8. A Comunidade desenvolveu uma estratØgia integrada de
luta contra as discriminaçıes (designadamente em razªo
do sexo, raça ou origem Øtnica, religiªo ou crença, deficiŒncia, idade ou orientaçªo sexual), e a exclusªo social.
Centrada no mercado de trabalho, a iniciativa EQUAL Ø
parte integrante desta estratØgia. DeverÆ ainda complementar outras políticas, instrumentos e acçıes a empreender
neste domínio e que ultrapassam o a¼mbito do mercado de
trabalho, designadamente a legislaçªo e os programas de
acçªo específicos a títulos dos artigos 13.o e 137.o do
Tratado. A Comissªo e os Estados-Membros garantirªo a
coerŒncia entre estas actividades e a EQUAL. Esta iniciativa
desempenharÆ um importante papel de ligaçªo entre as
acçıes financiadas pela Uniªo Europeia ao abrigo dos artigos 13.o e 137.o, os programas financiados pelo FSE e os
objectivos políticos da estratØgia europeia de emprego.

III. PRINC˝PIOS GERAIS

5. A estratØgia europeia de emprego tem por objectivo conseguir elevados níveis de emprego para todos os grupos
presentes no mercado de trabalho. Para este efeito, Ø indispensÆvel desenvolver as competŒncias e a empregabilidade das pessoas que actualmente estªo fora do mercado
de trabalho. Devem tambØm ser consideradas as necessidades das pessoas com emprego, nomeadamente nos sectores
expostos ou vulnerÆveis, a fim de renovar e actualizar as
respectivas competŒncias. Acresce que Ø necessÆrio desenvolver o espírito empresarial e garantir a participaçªo equilibrada das mulheres e dos homens no mercado de traba-

Introduçªo
9. Com base nas ilaçıes retiradas das iniciativas «Emprego» e
ADAPT, a iniciativa EQUAL constituirÆ um laboratório de
elaboraçªo e divulgaçªo de novas formas de execuçªo das
políticas de emprego, a fim de combater todas as formas
de discriminaçªo e desigualdades de que sªo vítimas quer
os que pretendem aceder ao mercado de trabalho, quer os
que nele jÆ estªo integrados. As necessidades concretas dos
requerentes de asilo devem ser consideradas tendo em
conta a sua situaçªo específica.
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10. EQUAL funcionarÆ num determinado nœmero de domínios
temÆticos, definidos no contexto dos quatro eixos da estratØgia de emprego e após debate com os Estados-Membros. Trata-se de domínios de intervençªo prioritÆrios, relativamente aos quais hÆ grupos de Estados-Membros que
consideram que uma cooperaçªo transnacional os ajudarÆ
a melhorar a execuçªo das respectivas políticas nacionais.
Nos termos do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o
1260/1999 (1) e das orientaçıes para as políticas de emprego, os Estados-Membros integrarªo a dimensªo da
igualdade entre os gØneros em cada domínio temÆtico.

lista dos domínios temÆticos poderÆ ser revista (antes de
novos convites à apresentaçªo de propostas) com o objectivo de ter em conta a evoluçªo da situaçªo do mercado de
trabalho e as orientaçıes para as políticas de emprego. A
Comissªo deverÆ apresentar propostas de revisªo dos domínios temÆticos após ter efectuado as consultas necessÆrias. Estas propostas serªo apresentadas para aprovaçªo ao
comitØ previsto no artigo 147.o do Tratado, depois de terem sido discutidas no ComitØ do Emprego, e serªo posteriormente ao Parlamento Europeu.

11. EQUAL serÆ implementada atravØs de parcerias constituídas numa base geogrÆfica ou sectorial e reunidas sob a
Øgide das chamadas parcerias de desenvolvimento (PD).
Os parceiros no seio das PD definirªo e adoptarªo a estratØgia a seguir e os meios a mobilizar, recorrendo a
abordagens inovadoras. As PD empreenderªo uma cooperaçªo transnacional e participarªo nos mecanismos de
divulgaçªo e generalizaçªo (mainstreaming) de boas prÆticas.

Domínios temÆticos propostos para o primeiro convite à apresentaçªo de propostas
16. Ao definir a sua estratØgia a partir destes temas, os Estados-Membros deverªo ter por objectivo melhorar as condiçıes da oferta e da procura de empregos de qualidade e
futuro. Deverªo incentivar a utilizaçªo eficaz dos mecanismos existentes (por exemplo, os que existem para o diÆlogo social) a fim de sensibilizar os agentes do mercado de
trabalho para os factores geradores de discriminaçªo, desigualdade e exclusªo profissional de certos grupos.

12. As inovaçıes bem sucedidas no a¼mbito da EQUAL deverªo
ser amplamente divulgadas para terem o mÆximo impacto
possível nas políticas e, sempre que oportuno, deverªo ser
integradas nos programas dos objectivos n.os 1, 2 e 3 dos
fundos estruturais, bem como nos PNE.

Empregabilidade

13. EQUAL distingue-se dos programas dos objectivos n.os 1, 2
e 3 dos fundos estruturais, na medida em que estÆ focalizada na experimentaçªo de novas formas de concretizar as
prioridades políticas no a¼mbito da estratØgia europeia de
emprego, ao mesmo tempo que realça a parceria num
contexto de cooperaçªo transnacional.

b) Combater o racismo e a xenofobia no mercado de trabalho.

a) Facilitar o acesso e o regresso ao mercado de trabalho
para aqueles que conhecem maiores dificuldades de integraçªo ou reintegraçªo num mercado laboral que deve
estar aberto a todos.

Espírito empresarial

Abordagem temÆtica
14. Os Estados-Membros formularªo a sua estratØgia EQUAL
com base nos domínios temÆticos definidos no contexto
dos quatro eixos da estratØgia europeia de emprego. Garantirªo que as suas propostas beneficiem sobretudo aqueles que sofrem as principais formas de discriminaçªo (baseada no sexo, origem racial ou Øtnica, religiªo ou crença,
deficiŒncia, idade ou orientaçªo sexual) e de desigualdade.
Cada um dos domínios temÆticos serÆ totalmente acessível
a todos estes grupos. No contexto desta abordagem horizontal, a promoçªo da igualdade entre homens e mulheres
farÆ parte integrante de todos os domínios temÆticos dos
quatro eixos para alØm de ser concretizada atravØs de acçıes específicas no a¼mbito do quatro eixos.

15. Indicam-se a seguir os domínios temÆticos que estarªo na
base do primeiro convite à apresentaçªo de propostas. A
(1) Regulamento (CE) n.o 1260/1999 do Conselho que estabelece disposiçıes gerais sobre os fundos estruturais.

c) Facultar a todos os interessados acesso ao processo de
criaçªo de empresas, fornecendo os instrumentos necessÆrios para criar empresas, e para identificar e explorar
novas oportunidades de emprego nas zonas urbanas e
rurais.
d) Reforçar a economia social (terceiro sector), em especial
os serviços de utilidade pœblica, dando particular relevo
à melhoria da qualidade dos empregos.

Capacidade de adaptaçªo
e) Promover a formaçªo ao longo da vida e as prÆticas
integradoras, incentivando o recrutamento e a manutençªo no emprego dos mais expostos à discriminaçªo
e à desigualdade de tratamento no mercado de trabalho.
f) Fomentar a capacidade de adaptaçªo das empresas e dos
trabalhadores às transformaçıes económicas estruturais,
assim como promover a utilizaçªo das tecnologias da
informaçªo e de outras novas tecnologias.
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Igualdade de oportunidades para as mulheres e os homens
g) Conciliar trabalho e vida familiar e facilitar a reinserçªo
profissional dos homens e das mulheres que abandonaram o mercado de trabalho, desenvolvendo formas mais
flexíveis e eficazes de organizaçªo do trabalho e prestando serviços de apoio às pessoas.

h) Reduzir as disparidades entre homens e mulheres e
promover a dessegregaçªo profissional.

17. Os Estados-Membros seleccionarªo os domínios temÆticos
nos quais pretendem cooperar. Acresce que, cada um deverÆ prever um nível mínimo de acçıes dirigidas para os
requerentes de asilo, a definir em funçªo da amplitude do
problema no Estado-Membro em causa.

18. Para cada convite à apresentaçªo de propostas, os Estados-Membros deverªo escolher pelo menos um domínio temÆtico em cada eixo. A Comissªo poderÆ, excepcionalmente,
aceitar reduzir esta exigŒncia para um dado Estado-Membro.

Requerentes de asilo
19. A situaçªo dos requerentes de asilo na Uniªo Ø complexa.
É possível dividi-los em trŒs grandes categorias (1):
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de asilo confrontados com a repatriaçªo, de forma a que
lhes pudessem ser oferecidas qualificaçıes eventualmente
œteis no respectivo país de origem (2). É importante que
se respeite esta situaçªo na aplicaçªo da vertente «requerente de asilo» no a¼mbito da iniciativa EQUAL.

21. A acçªo dirigida aos requerentes de asilo pode ser programada quer como PD sectorial (ou seja uma parceria nacional em que intervenham todos os parceiros adequados
para o financiamento da integraçªo social e profissional
dos requerentes de asilo), que como PD geogrÆfica, num
território onde a concentraçªo dos requerentes de asilo seja
elevada. Deverªo ser previstos os mesmos tipos de parceria, de estratØgia e de actividades que para as outras parcerias de desenvolvimento da EQUAL.

Abordagem de parceria
22. EQUAL financiarÆ actividades a levar a cabo no a¼mbito de
parcerias estratØgicas. As parcerias EQUAL operarªo no
contexto dos domínios temÆticos e serªo desginadas parcerias de desenvolvimento (PD). Reunirªo agentes interessados, com competŒncias adequadas, que cooperarªo para
responder atravŒs de uma bordagem integrada a problemas
pluridimensionais. Os parceiros colaborarªo para identificar os factores geradores de desigualdades e de discriminaçªo no emprego no a¼mbito do ou dos domínios temÆticos escolhidos. Conjugarªo esforços e recursos na busca
de soluçıes inovadoras para problemas definidos em conjunto e para objectivos comuns.

 as pessoas cujo pedido de asilo estÆ a ser analisado pelo
Estado-Membro em causa,

 as pessoas que foram acolhidas no a¼mbito de um programa humanitÆrio de evacuaçªo ou reinstalaçªo ou
que beneficiam de um estatuto temporÆrio de protecçªo,

 as pessoas que nªo tŒm direito ao estatuto de refugiados, mas que beneficiam de outra forma de protecçªo
(protecçªo complementar ou subsidiÆria), dado que a
sua situaçªo individual as impede de regressar ao respectivo país de origem.

20. Na maioria dos Estados-Membros, o acesso ao mercado de
trabalho dos requerentes de asilo nesta mesma qualidade (a
primeira categoria supracitada) Ø proibido ou estÆ sujeito a
condiçıes muito restritivas. No entanto, em relaçªo às duas
outras categorias, os Estados-Membros revelam uma maior
abertura ao seu acesso ao mercado de trabalho. Deve igualmente ser assinalado que, na acçªo comum de 26 de Abril
de 1999, o Conselho reconheceu que era desejÆvel apoiar,
atravØs de acçıes de educaçªo e formaçªo, os requerentes
(1) Os refugiados nªo estªo incluídos nestas categorias porque, uma
vez que tŒm o estatuto de residente permanente, sªo jÆ elegíveis no
a¼mbito das parcerias de desenvolvimento EQUAL.

23. As PD deverªo logo à partida ser constituídas por um
nœcleo de parceiros. Importa ainda garantir a possibilidade
de todos os agentes relevantes, tais como as autoridades
pœblicas, os serviços pœblicos de emprego, as organizaçıes
nªo governamentais (ONG), o sector empresarial [em particular, as pequenas e mØdias empresas (PME)] e os parceiros sociais se poderem associar a todo o momento à parceria. As pequenas unidades empresariais com ideias inovadoras deverªo poder dar o respectivo contributo participando nas PD. A experiŒncia acumulada com as iniciativas
«Emprego» e ADAPT mostrou a importa¼ncia da participaçªo das autoridades regionais e locais para que haja
coerŒncia entre as actividades previstas e as necessidades
locais em matØria de desenvolvimento. A sua participaçªo
aumentarÆ a probabilidade de generalizaçªo (mainstreaming)
dos resultados do projecto.

24. As PD poderªo ser constituídas numa base geogrÆfica,
reunindo os agentes relevantes num dado território geo(2) Acçªo comum, de 26 de Abril de 1999, adoptada pelo Conselho
com base no artigo K.3 do Tratado da Uniªo Europeia, que estabelece projectos e medidas destinados a prestar ajuda concreta ao
acolhimento e repatriamento voluntÆrio de refugiados, pessoas deslocadas e requerentes de asilo, incluindo a ajuda de emergŒncia a
pessoas que tenham abandonado o Kosovo em consequŒncia dos
recentes acontecimentos (JO L 114 de 1.5.1999, p. 2; ver artigo 5.o).
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grÆfico. Tratar-se-Æ neste caso de parcerias geogrÆficas. Uma
vez que estas parcerias poderªo nªo ser sempre a forma
mais eficaz de resolver um dado problema, sªo possíveis
outras formas de cooperaçªo no a¼mbito das directrizes
mencionadas supra, abrangendo sectores económicos ou
industriais específicos. Se for o caso, estas formas de cooperaçªo poderªo concentrar a sua actividade em torno de
um ou mais grupos específicos, de entre as categorias mais
atingidas pela discriminaçªo ou as desigualdades no emprego. Tratar-se-Æ de parcerias sectoriais.
25. Na iniciativa EQUAL, os beneficiÆrios finais sªo as parcerias de desenvolvimento tal como sªo descritas nos pontos
22 a 24. Quando se candidata a um financiamento
EQUAL, cada PD deverÆ demonstrar que a gestªo administrativa e financeira serÆ garantida por uma organizaçªo
capaz de gerir fundos pœblicos e responder pela respectiva
utilizaçªo.

Responsabilizaçªo
26. O princípio da responsabilizaçªo constituirÆ um elemento
central de cada PD. Na prÆtica, isto significa que todos os
agentes que participam na execuçªo das actividades deverªo tambØm participar na tomada de decisıes. Por outra
lado, a participaçªo activa dos destinatÆrios das ajudas serÆ
devidamente valorizada no processo de selecçªo para o
financiamento da acçªo n.o 1 e confirmaçªo da selecçªo
para a acçªo n.o 2.

C 127/5

 as inovaçıes orientadas para os objectivos que se concentram na formulaçªo de novos objectivos. A inovaçªo poderia incluir estratØgias para identificar qualificaçıes novas e prometedoras, bem como a exploraçªo
de novos segmentos de emprego no mercado de trabalho,
 as inovaçıes conjunturais que dizem respeito às estruturas políticas e institucionais. Incidirªo no desenvolvimento de sistemas relacionados com o mercado de
trabalho.

Generalizaçªo e integraçªo ao nível das políticas
(mainstreaming)
30. A iniciativa EQUAL financiarÆ o desenvolvimento de soluçıes inovadoras para dar corpo às prioridades políticas dos
Estados-Membros, nos termos em que estªo enunciadas
nos PNE. Para maximizar o impacto da EQUAL, os resultados deverªo ser analisados, comparados e divulgados no
seio dos Estados-Membros e ao nível da Uniªo. É importante que os responsÆveis políticos, em especial os que
respondem pelos PNE e os gestores dos programas dos
fundos estruturais relativos aos objectivos n.os 1, 2 e 3,
possam ter acesso aos resultados da iniciativa EQUAL.

IV. AC˙ÕES A FINANCIAR PELA INICIATIVA EQUAL

31. A iniciativa EQUAL financiarÆ operaçıes no a¼mbito das
seguintes quatro acçıes:
Cooperaçªo transnacional
27. A iniciativa EQUAL apoiar-se-Æ no princípio da cooperaçªo
transnacional. A experiŒncia ganha com as iniciativas «Emprego» e ADAPT mostra que a transnacionalidade Ø uma
dimensªo que pode constituir um importante valor acrescentado para os responsÆveis de projectos que trabalham
com outros actores que sªo confrontados com situaçıes
anÆlogas. Essa experiŒncia demonstra ainda que se podem
conseguir considerÆveis inovaçıes políticas atravØs da cooperaçªo transnacional. Assim, a transnacionalidade serÆ um
elemento essencial da EQUAL.

Inovaçªo

Acçªo n.o 1: Estabelecimento de parcerias de desenvolvimento e da cooperaçªo transnacional
Acçªo n.o 2: Execuçªo dos programas de trabalho das
parcerias de desenvolvimento
Acçªo n.o 3: Criaçªo de redes temÆticas, divulgaçªo de
«boas prÆticas» e promoçªo do impacto sobre a política nacional
Acçªo n.o 4: AssistŒncia tØcnica para apoiar as acçıes n.os
1, 2 e 3

28. A iniciativa EQUAL irÆ testar estratØgias inovadoras para a
execuçªo de políticas. PoderÆ tratar-se de abordagens totalmente novas ou da transferŒncia de elementos «importados», susceptíveis de aumentar a eficÆcia da execuçªo dessas políticas.

As acçıes n.os 1 e 2 sªo sequenciais. Os Estados-Membros
deverªo estar em condiçıes de iniciar a acçªo n.o 3 assim
que os primeiros resultados estiverem disponíveis para divulgaçªo. O apoio a¼mbito da acçªo n.o 4 serÆ garantido
antes mesmo de se iniciar a acçªo n.o 1.

29. A definiçªo da inovaçªo na EQUAL assenta na tipologia
decorrente da avaliaçªo das iniciativas «Emprego» e ADAPT
que distinguiu trŒs tipos de inovaçıes:

Acçªo n.o 1: Criaçªo das parcerias de desenvolvimento e
cooperaçªo transnacional

 as inovaçıes orientadas para os processos, que abrangem o desenvolvimento de novas metodologias, novos
instrumentos e novas estratØgias e ainda a melhoria das
metodologia existentes,

32. O objectivo da acçªo n.o 1 consiste em facilitar a criaçªo
ou a consolidaçªo de parcerias de desenvolvimento duradouras e eficazes e em conferir um verdadeiro valor acrescentado à cooperaçªo transnacional. A duraçªo do período
disponível para a referida acçªo deverÆ ser decidida pela
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autoridade de gestªo nªo devendo, normalmente, ser superior a seis meses. Em regra geral, a Comissªo espera que a
acçªo n.o 1 nªo absorva uma parte significativa dos fundos
totais disponíveis.
33. A selecçªo para a acçªo n.o 1 constituirÆ a principal etapa
do processo de selecçªo para o financiamento no a¼mbito
da EQUAL. AssentarÆ nos dossiers de candidatura apresentados conjuntamente por vÆrias organizaçıes (as que estiveram na base da criaçªo da PD). No contexto do domínio
temÆtico e do território/sector em causa, o dossier deverÆ
comportar informaçıes relativas aos seguintes elementos:
 os parceiros que integram a PD desde o seu início; os
meios previstos para que todos os agentes relevantes
possam, a todo o momento, integrar a parceria, incluindo-se entre estas pequenas organizaçıes; e os procedimentos adquiridos para assumir as responsabilidades administrativas e financeiras,
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 um programa de trabalho pormenorizado, acompanhado por um orçamento realista,
 uma identificaçªo clara do papel de cada parceiro, incluindo as modalidades de conduçªo e administraçªo
da parceria e gestªo da ajuda financeira,
 um mecanismo de avaliaçªo permanente, incluindo a
apresentaçªo dos dados e informaçªo sobre a PD, bem
como a anÆlise dos resultados,
 o compromisso assumido pela PD no sentido de participar na acçªo n.o 3,
 a estratØgia e a metodologia para integrar a perspectiva
de gØnero.

Cooperaçªo transnacional
 o princípio que deu vida à parceira, o diagnóstico do
problema a tratar e uma exposiçªo da forma como
foram consideradas as necessidades específicas de todos
os potenciais grupos beneficiÆrios,
 o objectivo da parceria,
 um programa de trabalho para a acçªo n.o 1,
 a natureza das actividades previstas no a¼mbito de acçªo
n.o 2,
 as expectativas em matØria de cooperaçªo transnacional.
34. Embora os procedimentos de selecçªo das PD sejam da
competŒncia da autoridade de gestªo em cooperaçªo
com o comitØ de acompanhamento do PIC, a Comissªo
espera que os critØrios de selecçªo respeitem os princípios
fundamentais da EQUAL, expostos na secçªo III. Os candidatos nªo seleccionados deverªo ser informados dos motivos da sua eliminaçªo.
35. No final da acçªo n.o 1, a PD deverÆ apresentar uma
estratØgia comum sob forma de um acordo de parceria
de desenvolvimento que deverÆ conter, no mínimo, os
seguintes elementos:
 uma avaliaçªo da situaçªo actual em matØria de exclusªo, discriminaçªo e desigualdades no mercado de
trabalho, em relaçªo com o domínio temÆtico escolhido e o território/sector considerado,
 os objectivos e acçıes prioritÆrias a empreender, tendo
em conta as ilaçıes retiradas de acçıes relevantes realizadas anteriormente no território ou no sector em
questªo,

36. As PD deverªo apresentar pelo menos um parceiro de
outro Estado-Membro. Regra geral, a cooperaçªo deverÆ
ser estabelecida entre as PD escolhidas pelos Estados-Membros no a¼mbito EQUAL e, de preferŒncia, entre as que
operam no mesmo domínio temÆtico. Esta cooperaçªo poderÆ alargar-se ainda a projectos equivalentes financiados
num país que nªo seja Estado-Membro mas que receba
auxílios no a¼mbito dos programas Phare, Tacis ou MEDA.
A proposta de PIC pode prever um nœmero limitado de
excepçªo à regra geral, na condiçªo de o valor acrescentado potencial da cooperaçªo com parceiros nªo abrangidos pela iniciativa EQUAL ser claramente definido e de os
referidos parceiros poderem demonstrar que estªo em condiçıes de cobrir os seus próprios custos relativos a esta
cooperaçªo.
37. Ni final da acçªo n.o 1, o PD deverÆ estabelecer, sob forma
de um acordo de cooperaçªo transnacional:
 um programa de trabalho transnacional acompanhado
por um orçamento,
 o papel de cada parceiro transnacional, a metodologia
comum de tomada de decisıes e as medidas organizacionais para executar o programa de trabalho comum,
 as metodologias de companhamento e avaliaçªo das
actividades conjuntas.
Acçªo n.o 2: Execuçªo dos programas de trabalho das
parcerias de desenvolvimento
38. A fim de poder ser confirmada a sua selecçªo e para
receber o financiamento para a realizaçªo do respectivo
programa de trabalho atravØs da acçªo n.o 2, cada parceria
de desenvolvimento deverÆ apresentar dois documentos
(acordo de parceria de desenvolvimento e acordo de cooperaçªo transnacional), que preencham os critØrios definidos no a¼mbito da acçªo n.o 1. Estes documentos deverªo
igualmente comprovar que a PD preenche os seguintes
requisitos:
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 transparŒncia: a PD deverÆ provar que dispıe do co-financiamento necessÆrio. A PD deve tambØm aceitar
que os resultados obtidos (produtos, instrumentos, mØtodos, etc.) passarªo a ser propriedade pœblica,

 capacidade representativa: a PD deverÆ dar provas da
sua capacidade de mobilizaçªo de diferentes agentes
para os levar a trabalhar em conjunto. HaverÆ que
conferir especial atençªo aos meios utilizados, para
que todos os agentes relevantes, tais como as autoridades pœblicas, os serviços pœblicos de emprego, as ONG,
o sector empresarial (em particular PME) e os parceiros
sociais possam a todo o momento associar-se à parceria. A PD deverÆ demonstrar que as pequenas organizaçıes tŒm capacidade para participar plenamente nas
actividades,

 espírito de cooperaçªo: a PD deve demonstrar a sua
capacidade e disponibilidade para trabalhar num contexto de cooperaçªo transnacional e explicar que tipo
de valor acrescentado espera da referida cooperaçªo
transnacional no que diz respeito à aplicaçªo das diferentes componentes do programa de trabalho. A PD
deverÆ ainda prever a sua colaboraçªo nas actividades
de criaçªo de redes, divulgaçªo de resultados e generalizaçªo (mainstreaming), que ao nível nacional, quer no
plano comunitÆrio.

39. Se as condiçıes estabelecidas no ponto 38 forem preenchidas, a autoridade de gestªo confirmarÆ a selecçªo inicial
da parceria, informando-a do orçamento plurianual disponível para realizar o respectivo programa de trabalho.

40. Este programa de trabalho deverÆ, em princípio, abranger
um período inicial de dois a trŒs anos. No entanto, se os
resultados obtidos justificarem uma prorrogaçªo, poderÆ
ser aprovada uma nova subvençªo e prolongado o período
de financiamento da PD.

C 127/7

Acçªo n.o 3: Criaçªo de redes temÆticas, divulgaçªo de
boas prÆticas e impacto na política nacional
43. No a¼mbito EQUAL, estÆ prevista uma acçªo distinta, para a
criaçªo de redes e actividades de divulgaçªo e de generalizaçªo (mainstreaming). A participaçªo nesta acçªo serÆ obrigatória para todas as PD, a fim de se conseguir o impacto
político pretendido com a iniciativa EQUAL. A referida
acçªo serÆ organizada sob a Øgide da autoridade de gestªo,
por forma a maximizar o contributo para as políticas de
emprego e do mercado de trabalho e deverÆ contar com a
participaçªo dos parceiros sociais.
44. Os Estados-Membros estabelecerªo mecanismos para facilitar a generalizaçªo (mainstreaming), quer no plano horizontal (ao nível de organizaçıes que operam num mesmo
domínio ou em Æreas anÆlogas), quer vertical (ao nível de
políticas regionais e nacionais, designadamente os PNE e os
fundos estruturais). Estes mecanismos deverªo servir para:
 identificar os factores geradores de desigualdades e de
discriminaçªo e acompanhar e analisar o impacto real
ou potencial das PD nas prioridades políticas estabelecidas nos PNE e nos diferentes grupos atingidos por
discriminaçıes ou desigualdades no mercado de trabalho,
 identificar e avaliar os factores geradores de boas prÆticas e avaliar comparativamente os respectivos resultados,
 divulgar boas prÆticas a partir do termo da acçªo n.o 1.
45. Estas actividades serªo, regra geral, efectuadas por determinadas PD, agindo quer isoladamente quer conjuntamente
com base nas suas próprias Æreas de especializaçªo e capacidades demonstradas. Para este efeito, as referidas PD
receberªo financiamentos adicionais.

Acçªo n.o 4: AssistŒncia tØcnica
Elegibilidade das actividades
41. Aplicam-se as regras habituais de elegibilidade do FSE [ver
artigo 3.o do regulamento FSE (1)]. Contudo, no sentido de
ser obtida a maior eficÆcia das acçıes previstas, EQUAL
poderÆ financiar acçıes normalmente elegíveis no a¼mbito
do FEDER, do FEOGA, secçªo Orientaçªo, ou do IFOP
[artigo 21, n.o 2, do Reglamento (CE) n.o 1260/1999].

42. Os EStados-Membros deverªo verificar a compatibilidade
das actividades das PD com as disposiçıes do Tratado,
nomeadamente com aquelas que dizem respeito aos auxílios estatais e, se for caso disso, deverªo notificÆ-las nos
termos do n.o 3 do artigo 88.o
(1) Regulamento (CE) n.o 1784/1999 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 12 de Julho de 1999, relativo ao Fundo Social Europeu (JO L 213 de 13.8.1999, p. 5).

46. A assistŒncia tØcnica deverÆ apoiar a execuçªo do PIC. SerÆ
utilizada em especial para:
 orientar e facilitar a consolidaçªo de parcerias e a procura de parceiros adequados para a cooperaçªo transnacional (acçªo n.o 1),
 recolher, publicar e divulgar as experiŒncias e os resultados, incluindo os relatórios anuais das PD (acçªo
n.o 2),
 apoiar a criaçªo de redes temÆticas, as actividades horizontais de divulgaçªo e a criaçªo de mecanismos para
promover o impacto político (acçªo n.o 3),
 assegurar a cooperaçªo e a criaçªo de redes à escala
europeia e a partilha de todas as informaçıes pertinen-
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tes com os outros Estados-Membros e com a Comissªo
(ver secçªo V  acçıes ao nível eurpeu).
47. A assistŒncia tØcnica estarÆ igualmente disponível para
acompanhar, fiscalizar e avaliar as acçıes do PIC tanto
no seio do Estado-Membro como a nível europeu.
48. O orçamento para a assistŒncia tØcnica nªo poderÆ exceder
5 % do contributo total do FSE para o PIC. A quota-parte
de financiamento do FSE deverÆ respeitar os limites estabelecidos no artigo 29.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o
1260/1999.
49. Os Estados-Membros aplicarªo, com a devida transparŒncia, os seus procedimentos próprios para a selecçªo e o
financiamento das estruturas que deverªo assegurar a assistŒncia tØcnica.
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emprego, as actividades de avaliaçªo à escala da Uniªo,
bem como as acçıes de divulgaçªo e interca¼mbio
previstas nos programas comunitÆrios nos termos dos
artigos 13.o (luta contra a discriminaçªo) e 137.o
(integraçªo social). Os países candidatos participarªo no
debate e anÆlise dos resultados.

Avaliaçªo periódica  iniciativa EQUAL e PNE
55. Com base nas actividades realizadas no a¼mbito da acçªo
n.o 3 e nas informaçıes recolhidas junto das PD pelos
Estados-Membros, a Comissªo criarÆ uma base de dados
das melhores prÆticas no a¼mbito da iniciativa EQUAL. Esta
informaçªo serÆ utilizada como base para executar as avaliaçıes periódicas do impacto real e potencial da iniciativa
EQUAL relativamente aos PNE. Estas avaliaçıes deverªo ser
apresentadas para informaçªo aos comitØs de acompanhamento dos programas dos objectivos n.a 1, 2 e 3 dos
fundos estruturais e devidamente considerada nas intervençıes do Fundo Social Europeu.

V. DIVULGA˙ˆO E AVALIA˙ˆO À ESCALA EUROPEIA

50. Para que a iniciativa EQUAL desempenhe plenamente o seu
papel de laboratório experimental para o desenvolvimento
e promoçªo de novas formas de execuçªo das políticas de
emprego, serÆ necessÆrio reforçar a cooperaçªo entre os
Estados-Membros, os parceiros sociais e a Comissªo, a
fim de explorar o impacto potencial das boas prÆticas
identificadas em toda a Uniªo na estratØgia europeia para
o emprego.
51. É essencial avaliar o impacto da iniciativa EQUAL. Ao nível
da Uniªo, a Comissªo criarÆ um mecanismo de avaliaçªo
para identificar as implicaçıes da EQUAL relativamente à
estratØgia europeia de emprego e a outros programas comunitÆrios.
52. A Comissªo propıe o lançamento de trŒs tipo de acçıes
susceptíveis de apoiar o processo de criaçªo de impacto à
escala comunitÆria:
 revisıes temÆticas ao nível da Uniªo.
 uma avaliaçªo periódica do valor acrescentado resultante da iniciativa EQUAL em relaçªo aos planos de
acçªo nacionais (PNE),
 a criaçªo de fóruns de discussªo à escala da Uniªo.

AnÆlise temÆtica
53. A fim de divulgar boas prÆticas e comparar resultados a
Comissªo procederÆ a uma sØrie de anÆlises temÆticas reunindo grupos de parcerias de desenvolvimento, para cada
um dos domínios temÆticos EQUAL.
54. Os resultados serªo resumidos, publicitados e utilizados
para enriqueder as avaliaçıes inter-pares (policy peer
reviews) lançados no contexto da estratØgia europeia de

Fóruns de debate
56. A iniciativa EQUAL serÆ debatida em diversos fóruns de
discussªo jÆ existentes:
 o ComitØ do Emprego serÆ informado acerca dos resultados e da revisªo dos domínios temÆticos,
 o comitØ previsto no artigo 147.o do Tratado darÆ parecer sobre os resultados da revisªo dos domínios temÆticos e responderÆ às questıes específicas que a Comissªo lhe apresentar,
 serÆ organizado todos os anos um fórum de debate
relativo à iniciativa EQUAL com a plataforma das
ONG europeias para suscitar o debate e as reacçıes
das vÆrias partes interessadas,
 se necessÆrio, a Comissªo organizarÆ uma sØrie de reuniıes centradas sobre aspectos mais específicos no a¼mbito da iniciativa EQUAL, designadamente sobre a
transferŒncia de boas prÆticas para as políticas dos países candidatos.

AssistŒncia tØcnica
57. O Œxito da inciativa EQUAL exige uma importante colaboraçªo entre os Estados-Membros e a Comissªo na recolha e
no tratamento dos dados relativos às parcerias de desenvolvimento, na criaçªo de bases de dados, na dinamizaçªo
do processo de anÆlise temÆtica, na organizaçªo de seminÆrios, publicaçªo de resultados, etc. Algumas tarefas que
nªo puderem prescindir de apoio à escala europeia serªo
confiadas a prestadores de serviços externos, por iniciativa
e sob controlo da Comissªo, nos termos de concursos a
publicar no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. A execuçªo destas tarefas serÆ financiada a uma taxa de 100 %
do custo total.
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VI. PREPARA˙ˆO, APRESENTA˙ˆO E APROVA˙ˆO DOS
PROGRAMAS

58. A secçªo III da presente comunicaçªo expıe os princípios
gerais subjacentes à iniciativa EQUAL. Define os elementos
que a Comissªo pretende ver incluídos nas propostas de
programa a apresentar pelas autoridades designadas nos
Estados-Membros, após consultas dos parceiros relevantes.
Os procedimentos de gestªo financeira e administrativa do
PIC sªo, na sua totalidade, da competŒncia da autoridade
de gestªo, em cooperaçªo com o ComitØ de Acompanhamento do PIC.
59. Com base na repartiçªo financeira indicativa por Estado-Membro, que a Comissªo adoptarÆ, os Estados-Membros
deverªo propor um projecto de programa de iniciativa
comunitÆria para EQUAL (PIC). Estas propostas deverªo
cumprir os requisitos do artigo 16.o do Regulamento
(CE) n.o 1260/1999. Os PIC assumirªo a forma de um
documento œnico de programaçªo, acompanhado de um
complemento de programaçªo nos termos previstos no
artigo 19.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1260/1999.
As prioridades a mencionar nas propostas PIC serªo seleccionadas a partir da lista de domínios temÆticos referidos
no ponto 16. As acçıes referidas na secçªo IV deverªo
constituir as medidas a tomar no contexto dessas prioridades.
60. Os Estados-Membros sªo convidados a introduzir uma
perspectiva de gØnero nas vÆrias fases da programaçªo,
realizaçªo, acompanhamento e avaliaçªo da EQUAL.
Propostas de PIC
61. As propostas de PIC apresentadas pelos Estados-Membros deverªo comportar os seguintes elementos:
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 uma síntese das medidas tomadas para garantir a complementaridade entre a EQUAL, os outros instrumentos
e programas comunitÆrios e os pactos territoriais de
emprego,
 uma descriçªo sucinta das acçıes previstas para pôr em
prÆtica as prioridades, incluindo a informaçªo necessÆria que permita comprovar o cumprimento do artigo
87.o do Tratado,
 indicaçªo sob se e em que medida as acçıes propostas
para cada prioridade integram actividades normalmente
elegíveis no a¼mbito do FEDER, do FEOGA ou do IFOP
[artigo 21.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999], para
permitir à Comissªo que na sua decisªo tome as medidas adequadas em relaçªo à proposta de PIC,
 uma descriçªo do modelo de assistŒncia tØcnica considerado necessÆrio para a implementaçªo do PIC que
incluirÆ simultaneamente o tipo de actividades e o processo de selecçªo da entidade que a executarÆ,
 um plano de financiamento indicativo que especifique,
em relaçªo a cada prioridade e a cada ano, em conformidade com o artigo 19.o, n.o 3, alínea c), do Regulamento (CE) n.o 1260/1999, a participaçªo financiera
prevista do FSE, bem como o montante global do financiamento pœblico ou equiparÆvel elegível e do financiamento privado previsto para as referidas contribuiçıes.
 uma descriçªo das acçıes e dos mØtodos previstos para
concretizar eficazmente a integraçªo da dimensªo de
gØnero,

 uma descriçªo da situaçªo actual no que diz respeito a
discriminaçıes e desigualdades no mercado de trabalho
relativamente aos temas escolihidos e ainda no que se
refere aos requerentes de asilo,

 uma descriçªo do processo de programaçªo, incluindo
as modalidades de consulta dos parceiros, designadamente os mais directamente interessados nas principais
Æreas de discriminaçªo ou desigualdade e dos parceiros
sociais, bem como dos resultados dessas consultas,

 uma avaliaçªo do impacto esperado, incluindo o impacto relativamente à situaçªo socioeconómico local e
sectorial e à situaçªo em termos de igualdade dos homens e das mulheres, em conformidade com o artigo
41.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1260/1999,

 uma síntese das modalidades de execuçªo, acompanhamento e avaliaçªo dos PIC, nos termos a seguir descritos.

 uma descriçªo da estratØgia de execuçªo da iniciativa
EQUAL, baseada na selecçªo de prioridades a partir da
lista do ponto 16 e acompanhada de uma vertente
específica para as intervençıes referentes aos requerentes de asilo (ver pontos 19 a 21). Deverªo ser incluídos
objectivos específicos, quantificados sempre que tal for
possível,
 uma descriçªo da relaçªo entre a estratØgia e o PNE,
nos termos em que Ø interpretada no contexto do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999,
 uma síntese das ilaçıes retiradas das iniciativas ADAPT
e «Emprego» no que se refere as prioridades temÆticas
seleccionadas,

Modalidades de execuçªo, acompanhamento e avaliaçªo dos PIC
62. As modalidades de execuçªo, acompanhamento e avaliaçªo
dos PIC devem ser estabelecidas em conformidade com as
condiçıes enunciadas no n.o 3, alínea d), do artigo 19.o do
Regulamento (CE) n.o 1260/1999. Cada PIC deverÆ ainda
incluir os seguintes elementos:
 uma descriçªo do mecanismo de lançamento de pelo
menos dois convites à apresentaçªo de propostas (procedimentos relativos a publicidade, orientaçıes e procedimentos de selecçªo, incluindo modalidades de recurso),
 tipos de contrato com os beneficiÆrios finais,
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 mecanismos nacionais para facilitar a generalizaçªo
(mainstreaming) horizontal e vertical, nos termos descritos na acçªo n.o 3,

aprovaçªo do PIC. No entanto, para simplificar o processo,
os Estados-Membros sªo encorajados a enviÆ-lo concomitantemente com a proposta de PIC.

 medidas tomadas para incluir no ComitØ de Acompanhamento os parceiros sociais e as pessoas com experiŒncia directa em relaçªo às principais formas de discriminaçªo ou desigualades no mercado de trabalho,
incluindo as ONG representativas neste domínio,

VII. FINANCIAMENTO

 o tipo e a quantidade de dados e informaçªo que as PD
deverªo fornecer anualmente para o acompanhamento
permanente e os mecanismos de avaliaçªo a criar ao
nível das PD,
 a avaliaçªo intercalar do PIC, a realizar após a sua
adopçªo no sentido de garantir um feed-back permanente que permita a introduçªo dos reajustamentos
necessÆrios com vista a futuros convites à apresentaçªo
de propostas. O PIC indicarÆ os para¼metros e indicadores específicos quantitativos e qualitativos que deverªo ser considerados para a avaliaçªo intercalar e
final, de acordo com requisitos mínimos comuns a
todos os Estados-Membros.
Apresentaçªo e aprovaçªo dos PIC
63. Os Estados-Membros deverªo apresentar os respectivos
projectos de PIC a Comissªo no prazo de quatro meses a
contar da data da publicaçªo da presente comunicaçªo no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias. Seguir-se-Æ um período de negociaçªo com a Comissªo, de cinco meses.
64. Em conformidade com o disposto no artigo 28.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999, a Comissªo aprovarÆ cada
PIC atravØs de uma decisªo que conforme a atribuiçªo de
um financiamento do FSE a cada prioridade que o referido
PIC integre.
65. Cada PIC deverÆ incluir um complemento de programaçªo,
tal como foi definido no artigo 9.o, alínea m), e descrito no
artigo 18.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1260/1999.
66. O complemento de programaçªo serÆ enviado à Comissªo
o mais tardar nos trŒs meses subsequentes à decisªo de

67. A iniciativa EQUAL serÆ financiada conjuntamente pelos
Estados-Membros e pela Comunidade Europeia. A contribuiçªo total do Fundo Social Europeu para a iniciativa
EQUAL para o período 2000-2006 serÆ de 2 847 milhıes
de euros. De acordo com o artigo 7.o, n.o 7, do Regulamento(CE) n.o 1260/1999, a contribuiçªo do FSE para a
EQUAL terÆ em conta uma taxa de indexaçªo de 2 % ao
ano atØ 2003 e serÆ fixada a preços de 2003 para o
período 2004-2006. A Comissªo deverÆ estabelecer, atØ
31 de Dezembro de 2003, a taxa de indexaçªo para o
período 2004-2006.
68. Sªo aplicÆveis as taxas de comparticipaçªo comunitÆria
definidas no artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o
1260/1999. Dada a natureza inovadora dos mØtodos utilizados, Ø recomendada uma aplicaçªo sistemÆtica dos
plafonds indicados nos regulamentos.
69. Um montante indicativo, correspondente a um mÆximo de
2 % da participaçªo total do FSE, ficarÆ reservado para o
financiamento de actividades realizadas por iniciativa da
Comissªo, nos termos definidos na secçªo V. Estas actividades serªo financiadas a 100 % do respectivo custo total.
VIII. CALEND`RIO

70. A Comissªo convida os Estados-Membros a apresentar o
respectivo projecto de programa de iniciativa comunitÆria
relativo à iniciativa EQUAL no prazo de quatro meses a
contar da data de publicaçªo da presente comunicaçªo no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Toda a correspondŒncia relativa à presente comunicaçªo deverÆ
ser enviada para:
Mr. A. Larsson
Director-Geral
Direcçªo-Geral de Emprego, Relaçıes Industriais e Assuntos
Sociais
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelas.

