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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 
Para que os jovens permaneçam no sistema de educação, são também necessárias 
medidas de mercado de trabalho  

São muitos os jovens que abandonam o ensino (incluindo o ensino profissional) demasiado 
cedo. Estes jovens estão mais expostos aos riscos de desemprego de longa duração, de 
pobreza e de criminalidade, e representam atualmente para a economia europeia custos 
equivalentes a 1,25% do PIB.  

No entanto, manter as pessoas no ensino (profissional) não é um problema que diz 
exclusivamente respeito ao ensino e formação profissional. Depende igualmente de outros 
fatores mais abrangentes relacionados com o mercado de trabalho e o bem-estar social 
como, por exemplo, as políticas relacionadas com o salário inicial, a participação dos 
empregadores, o acesso à profissão, o valor atribuído às qualificações e os diversos 
serviços de orientação disponíveis para os alunos. 

A última Nota Informativa do Cedefop Manter os jovens no ensino (profissional): como 
assegurar este objetivo? analisa as razões complexas subjacentes à saída precoce do 
ensino profissional e oferece sugestões de opções políticas para ajudar os desistentes 
precoces a adquirir uma qualificação. 

A Nota Informativa encontra-se disponível em nove línguas (alemão, espanhol, 
francês, grego, inglês, italiano, lituano, polaco e português) e em dois formatos (pdf 
ou e-book otimizados para tablets e smartphones), em:  
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22244.aspx 
 
Para aceder ao arquivo completo de Notas Informativas, consulte a 
página http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx 
 

### 

Leia os comunicados de imprensa do Cedefop 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx 

Subscreva o boletim informativo eletrónico gratuito do 
Cedefop http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx 

Subscreva as notas informativas do Cedefop: briefingnotes@cedefop.europa.eu 

Contactos 
Serviço de imprensa: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Responsável pela área de Comunicação, Informação e Divulgação: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
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O Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop), uma agência da 
União Europeia sediada em Salónica, Grécia, apoia as decisões políticas a nível europeu, no 
domínio do ensino e da formação profissionais. http://www.cedefop.europa.eu 
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