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COMUNICADO DE IMPRENSA                                 Ler em linha 

 
O ensino e formação profissionais como colete salva-vidas para os jovens 

nem-nem 
 

Os jovens que não trabalham, não estudam, nem estão em formação (jovens nem-nem) 
enfrentam um elevado risco de exclusão profissional, digital e social. As análises do impacto 
da pandemia do coronavírus mostram que os jovens foram os mais duramente atingidos pelos 
seus efeitos. Por conseguinte, os jovens nem-nem têm sido, e continuam a ser, uma 
prioridade política de topo, a nível nacional e da UE. 

Na UE, os jovens com poucas ou nenhumas qualificações têm, em média, três vezes mais 
probabilidades de serem jovens nem-nem do que os que têm o ensino superior e duas vezes 
mais probabilidades do que os que têm o ensino secundário. Outros fatores também têm 
influência, por exemplo, viver num agregado familiar com baixo rendimento, ser criado por 
um parente único, viver numa zona rural, nascer fora da UE ou ter uma incapacidade. Os 
jovens nem-nem sofrem muitas vezes de pobreza, exclusão social, insegurança ou 
problemas de saúde. 

Os programas de ensino e formação profissionais (EFP), com a sua componente prática, 
podem ajudar os jovens a adquirir competências empresariais e facilitar a sua transição para 
o mundo do trabalho. Podem fornecer competências para melhorar a sua empregabilidade e 
promover a sua inclusão na sociedade. 

Inspirado por práticas de sucesso de EFP em toda a Europa, o Cedefop desenvolveu um 
conjunto interativo de ferramentas de EFP para capacitar os jovens nem-nem. Este foi 
concebido para ajudar os decisores políticos, os profissionais e os prestadores de ensino e 
formação a abordar as necessidades específicas dos diferentes grupos de jovens nem-nem 
e a reintegrá-los na educação ou formação, e no mercado de trabalho. O conjunto de 
ferramentas pode ser usado para: 

 conceber, implementar e avaliar intervenções para apoiar os jovens nem-nem; 
 promover a aprendizagem mútua entre decisores políticos e profissionais; 
 apoiar a tomada de decisões através de planos de ação inspirados nos recursos do 

conjunto de ferramentas. 
 
Leia mais sobre o conjunto de ferramentas do Cedefop na nossa mais recente nota 
informativa. 

• Pode ler os comunicados de imprensa do Cedefop aqui. 
• Subscreva outros produtos de imprensa do Cedefop (boletim informativo, revista, notas 

informativas, etc.) criando uma conta de utilizador ou editando o seu perfil no nosso sítio Web. 

 

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/vocational-education-and-training-life-jacket-neets
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/neets/blog/how-vet-can-empower-neets
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/neets/blog/how-vet-can-empower-neets
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/neets
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/neets
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9168
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9168
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
https://www.cedefop.europa.eu/en/user/personal-details
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
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Contacto 
Serviço de Imprensa: Rosy Voudouri 
Tel.: +30 2310 490012, E-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Chefe 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 o centro de 
referência da União Europeia para o ensino e formação profissional, competências e qualificações. 

Ligue-se a nós   
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