SOCIEUX+ recebe pedidos de autoridades públicas, organismos
mandatados e parceiros sociais a nível local, regional e nacional.
Organizações internacionais também podem apoiar instituições
parceiras ao pedir assistência técnica de SOCIEUX+.

Envie o
seu pedido

Como aceder à assistência técnica facilitada por SOCIEUX+?
1 Preencher o formulário de pedido
2 Anexar os documentos de suporte e informação relevantes
3 Enviar por correio postal ou correio eletrónico.
O processo de pedido pode também fazer-se on-line através do nosso
site da internet.

Junte-se
a
SOCIEUX+!

SOCIEUX+ incentiva peritos em proteção social, emprego e trabalho
a colaborar nas suas ações. Os candidatos interessados dos EstadosMembros da UE ou de países parceiros podem consultar os avisos de
pré-candidatura para missões de assistência técnica e candidatar-se
on-line.

www.socieux.eu
Para mais informações, pode descarregar o
Guia para Instituições de Países Parceiros, Guia
para Peritos e os Formulários de Pedido do
nosso site da Internet ou contactar a Equipa
SOCIEUX+ em contact@socieux.eu

SOCIEUX+ Serviço de perícia da UE em Proteção
Social, Trabalho e Emprego
FPS Social Security
Blvd. du Jardin Botanique 50, Boîte 135
Tel.: +32 (0) 252 86629
E-mail: contact@socieux.eu
www.socieux.eu
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As instituições das administrações públicas dos Estados-Membros
da UE ou de organismos mandatados podem também juntar-se a
SOCIEUX+ para apoiar os seus parceiros.

Serviço de perícia da UE em
Proteção Social, Trabalho e
Emprego
SOCIEUX+ é implementado através da seguinte parceria
Paceira liderada por

Co-financiada pela UE

O novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento
confirma o compromisso sólido da UE em promover
políticas de emprego e sistemas de proteção social
inclusivos como forma de reduzir a pobreza e a
vulnerabilidade nos países parceiros.

Como funciona SOCIEUX+?
SOCIEUX+ responde à procura das instituições de países parceiros. O mecanismo de
pedido é de formato simples. A Equipa SOCIEUX+ adapta sua resposta na formulação
duma ação em colaboração com a instituição requerente para assegurar uma cooperação
técnica sob medida das necessidades do parceiro.
PEDIDO

SOCIEUX+ Serviço de perícia da UE em Proteção Social, Trabalho e Emprego
é um mecanismo que facilita o acesso a assistência técnica europeia.
SOCIEUX+ tenciona reforçar as capacidades dos países parceiros da EU
afins de melhor conceber e gerir políticas de trabalho e emprego, e sistemas
de proteção social inclusivos, eficazes e sustentáveis. SOCIEUX+ fornece
acesso a perícia europeia para assistência técnica de curto prazo e de elevada
qualidade entre pares..

R

PREPARAÇÃO

As Instituições Parceiras
apresentam um pedido

R

Especificação dos resultados
esperados e intervenções

NECESSITA DE ANÁLISE >
AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE CONHECIMENTO

Avaliação por todas as partes
interessadas
R Partilha das melhores práticas
R

OPERAÇÕES
R
R

Mobilização rápida de peritos
Implementação das ações

O âmbito de trabalho de SOCIEUX+
As características de SOCIEUX+
SOCIEUX+ é um mecanismo de cooperação simples, rápido e flexível que combina:
R Assistência técnica de curto prazo por peritos das administrações

públicas dos estados membros da UE
R Cooperação triangular, confiando em equipas de especialistas

internacionais que combinam profissionais europeus e não europeus
A sua abordagem da cooperação assegura uma transferência adequada de conhecimento
entre pares. As ações do SOCIEUX+ assumem a forma de uma ou várias atividades de
curto prazo de uma a duas semanas implementadas, em geral, no terreno.
Além disso, SOCIEUX+ inclui intervenções de desenvolvimento de conhecimento para
capitalizar os resultados das suas ações.

Áreas de assistência. As áreas de intervenção de SOCIEUX+ incluem todas as
dimensões da proteção social, trabalho e emprego, incluindo:
R Segurança social: pensões contributivas, saúde, acidentes, proteção ao desemprego
R Assistência social: programas de transferência de renda, regimes de garantia de

emprego e rendimento mínimo, benefícios para idosos, apoios para crianças e pessoas
com deficiências, obras públicas, serviços sociais
R Política e leis do trabalho, mercado de trabalho, sistemas de informação, trabalho

digno, economia informal, condições de trabalho, relações de trabalho, diálogo social
R Política de emprego, segurança e serviços, educação e formação profissional, e

desenvolvimento das competências.
Países elegíveis. As instituições parceiras são elegíveis de mais
de 145 países parceiros da UE das seguintes zonas do mundo:
R Vizinhança Europeian
R América Latina, Ásia e Médio Oriente
R África, Caraíbas e Pacífico

