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Equipas de ação para a juventude: 1,9 mil milhões de 
euros foram reorientados, mas resultaram em "propostas 
limitadas" de emprego para os jovens, afirmam os 
auditores da UE 
As equipas de ação para a juventude criadas pela Comissão Europeia conseguiram reorientar os fundos 
para o apoio aos jovens, mas as propostas destas equipas foram limitadas, segundo um novo relatório 
do Tribunal de Contas Europeu. As equipas deviam ajudar os Estados-Membros mais afetados pelo 
desemprego dos jovens a reorientarem os seus Fundos Estruturais não afetados para projetos que 
tivessem mais impacto a curto prazo. 

Os auditores constataram que a Comissão prestou apoio consultivo aos Estados-Membros, mas esse apoio 
foi limitado pelo nível e qualidade das informações de que dispunha. Embora a iniciativa tenha conduzido à 
reprogramação e reafetação de verbas do Fundo Social Europeu, a avaliação da Comissão sobre as 
alterações aos Programas Operacionais incidiu, essencialmente, sobre o seu impacto orçamental. As 
observações dos auditores levaram-nos a concluir que é necessário gerir melhor as expetativas deste tipo 
de iniciativas, nos casos em que há um desfasamento potencial entre o que é prometido e o que, 
realisticamente, pode ser realizado pela Comissão. 

"Um dos problemas mais graves com que a UE se depara atualmente é o desemprego dos jovens. Nos 
últimos tempos registou um leve decréscimo, mas permanece num nível inaceitavelmente elevado. Por esse 
motivo, os fundos da UE devem apoiar medidas eficazes que alcançarão resultados reais no terreno o mais 
rapidamente possível", declarou Iliana Ivanova, o Membro do Tribunal de Contas responsável pelo 
relatório. 

A Comissão Europeia criou as equipas de ação para a juventude em 2012, no âmbito da sua "Iniciativa 
Oportunidades para a Juventude". As equipas reuniram peritos nacionais e da Comissão nos oito 
Estados-Membros com as taxas mais elevadas de desemprego dos jovens: Grécia, Irlanda, Itália, Letónia, 
Lituânia, Portugal, Eslováquia e Espanha. A iniciativa correspondia a quase 10 mil milhões de euros do 
Fundo Social Europeu ainda disponíveis nos Estados-Membros em causa. 

Os auditores avaliaram se a reorientação dos fundos beneficiou das propostas apresentadas pelas equipas, 
tendo concluído que, na realidade, as propostas destas equipas foram limitadas nesta matéria. O apoio 
consultivo da Comissão foi prejudicado pela quantidade de informações de que dispunha e centrou-se 
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principalmente nos aspetos orçamentais das propostas e não na sua eficácia. Os auditores encontraram 
igualmente insuficiências no acompanhamento e comunicação dos resultados por parte da Comissão. 

Embora tenham sido reorientados fundos no valor de cerca de 1,9 mil milhões de euros, será necessária 
uma iniciativa mais abrangente, mais sustentada e a mais longo prazo para reduzir eficazmente os níveis de 
desemprego dos jovens por meio dos Fundos Estruturais, afirmaram os auditores.  

Notas aos diretores das publicações 
 
 
O Relatório Especial nº 17/2015, "Apoio da Comissão às equipas de ação para a juventude: os fundos do FSE foram 
reorientados, mas sem incidência suficiente nos resultados" está disponível em inglês (brevemente também noutras línguas). 
 
Em março deste ano, o Tribunal publicou um primeiro relatório sobre a questão do desemprego dos jovens intitulado "Garantia 
para a Juventude da UE: foram tomadas as primeiras medidas, mas preveem-se riscos de execução", que está disponível em 
23 línguas da UE. 
 
Os relatórios especiais do Tribunal apresentam os resultados das auditorias de resultados e de conformidade sobre domínios 
orçamentais ou temas de gestão específicos. O Tribunal seleciona e concebe estas tarefas de auditoria de forma a obter o 
máximo impacto, tendo em consideração os riscos relativos aos resultados ou à conformidade, o nível de receita ou de despesa 
envolvido, os desenvolvimentos futuros e o interesse político e público. 


