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Salónica, 26 maio 2016 

 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Como integrar políticas locais bem-sucedidas no combate ao 
abandono precoce do sistema de educação e formação  

 
Em 2014, a taxa de abandono precoce do sistema de educação e formação na 
União Europeia diminuiu para 11%, um valor próximo da taxa inferior a 10% 
estabelecida na estratégia «Europa 2020». Esta tendência encorajadora deve-se 
em parte aos inúmeros projetos e iniciativas desenvolvidos na Europa ao longo 
das últimas três décadas, que visaram apoiar os jovens em risco de abandono 
escolar. 
 
Não obstante, apesar do seu sucesso, muitas destas iniciativas não tiveram 
grande visibilidade, nem foram projetadas para outros mercados para além do 
seu contexto local. O que impediu os decisores políticos e profissionais do setor 
de replicar os benefícios destes projetos noutros contextos ou regiões? O que é 
necessário para transferir práticas bem-sucedidas e aplicá-las noutros 
contextos? 
 
O Cedefop identificou várias características comuns a políticas bem sucedidas e 
analisou as condições necessárias para alargar os projetos e iniciativas bem-
sucedidos a programas de escala regionail/nacionail, bem como para utilizar 
estes exemplos na aprendizagem política entre os diversos países. Se a União 
Europeia pretende melhorar de forma significativa as perspetivas dos jovens que 
abandonam precocemente o sistema de educação e formação, e manter dentro 
do mesmo os aprendentes em risco de o abandonar, deverá alargar medidas 
preventivas e remediais bem-sucedidas a um âmbito nacional.  
 
Esta necessidade é tanto mais urgente quando se considera que a integração no 
mercado de trabalho de milhares de jovens migrantes e refugiados exigirá a 
aplicação em larga escala de medidas de orientação e inserção profissional, 
algumas delas similares às propostas para resolver o problema dos jovens que 
abandonam precocemente o sistema educativo ou dos aprendentes em risco de 
abandono escolar precoce. 
 
Para mais informações sobre como integrar e generalizar políticas de combate 
ao abandono escolar precoce, consulte a última nota informativa do Cedefop. 
Poderá descarregá-la aqui (em oito idiomas): 
 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9110
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### 

Leia os comunicados de imprensa do Cedefop. 

Subscreva as outras publicações do Cedefop (boletim informativo, revista, notas 
informativas, etc.) criando uma conta de utilizador no nosso sítio Web: 
www.cedefop.europa.eu/user/register 
 
Contacto 
Responsável de imprensa: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Diretor do Departamento de Comunicação: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
Sobre o Cedefop 
O Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop) é uma 
agência da União Europeia sediada em Salónica, Grécia, que apoia a definição da 
política europeia no domínio do ensino e formação profissional. 
www.cedefop.europa.eu 
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