Salónica, 24 de Abril de 2018

COMUNICADO DE IMPRENSA
Alcançar jovens e adultos «invisíveis»: recuperação e percursos de
melhoria de competências para grupos vulneráveis
As baixas qualificações, o abandono da educação e formação e o desemprego
de longa duração são fenómenos interligados e tendencialmente cumulativos ao
longo da vida de uma pessoa. Para prevenir e combater a marginalização tanto
dos jovens como dos adultos, as autoridades nacionais em toda a Europa têm
vindo a desenvolver medidas de sensibilização e integração para dar resposta
às necessidades das pessoas que não são abrangidas pelas políticas de
educação, formação e emprego normalizadas.
As pessoas que não possuem competências básicas para a vida e o trabalho
exigem estratégias holísticas, que podem mobilizar serviços de saúde, sociais e
psicológicos e adiar para a fase final de um programa de recuperação
individualizado as medidas mais usuais de empregabilidade, tais como a procura
de emprego e a colocação em estágios..
Uma vasta gama de serviços de sensibilização e integração foi desenvolvida um
pouco por toda a UE; no entanto, a sua natureza e extensão varia
consideravelmente entre países. Para melhor compreender a situação atual, o
Cedefop elaborou, em cooperação com a sua rede de peritos nacionais em
matéria de política de EFP, a ReferNet, uma série de relatórios sobre serviços de
sensibilização e integração nos Estados-Membros da UE.
A última nota informativa do Cedefop apresenta uma perspectiva panorâmica
sobre a situação na UE. Clique aqui para obter mais informações.
Pode ler os comunicados de imprensa do Cedefop aqui.
Subscreva outros produtos mediáticos do Cedefop (boletim informativo, revista, notas
informativas, etc.) criando uma conta de utilizador no nosso sítio Web.
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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.
Ligue-se a nós
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