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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre "Combater o abandono escolar precoce"
(2011/2088(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 165.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 14.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, em 
especial os artigos 23.º, 28.º e 29.º,

– Tendo em conta a Decisão 1720/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
Novembro de 2006, que estabelece um programa de acção no domínio da aprendizagem 
ao longo da vida1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Combater o Abandono Escolar 
Precoce: Um Contributo Essencial para a Estratégia «Europa 2020»” (COM(2011)0018),

– Tendo em conta a proposta da Comissão de uma Recomendação do Conselho sobre as 
políticas de redução do abandono escolar precoce (COM(2011)0019),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Educação e acolhimento na 
primeira infância: Proporcionar a todas as crianças as melhores oportunidades para o 
mundo de amanhã” (COM(2011)0066),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Juventude em Movimento - Uma 
iniciativa para explorar o potencial dos jovens e garantir um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo na União Europeia" (COM(2010)477),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Eficiência e equidade nos 
sistemas de educação e formação” (COM(2006)0481),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 11 de Maio de 2010, sobre a dimensão 
social da educação e da formação2,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 26 de Novembro de 2009, sobre a 
educação das crianças oriundas da imigração3,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 12 de Maio de 2009, sobre um quadro 
estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação 
(EF 2020)4,

                                               
1 JO L 327 de 24.11.2006, p. 45.
2 JO C 135 de 26.5.2010, p. 2.
3 JO L 301 de 11.12.2009, p. 5.
4 JO C 119 de 28.5.2009, p. 2. 
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– Tendo em conta as Conclusões do Conselho e dos Representantes dos Governos dos 
Estados-Membros, reunidos no Conselho em 21 de Novembro de 2008 — Preparar os 
jovens para o século XXI: uma agenda para a cooperação europeia em matéria escolar1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de Maio de 2011, sobre a aprendizagem durante a 
primeira infância na União Europeia2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 23 de Setembro de 2008, sobre a melhoria da 
qualidade da formação de professores3,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação (A7-0000/2011),

A.  Considerando que, para participarem plenamente na sociedade, os jovens devem possuir 
uma vasta gama de conhecimentos e de competências fundamentais, nomeadamente em 
matéria de comunicação, resolução de problemas e de capacidade de avaliação crítica de 
informação,

B. Considerando que as taxas de abandono escolar precoce variam entre os 
Estados-Membros da União, bem como entre cidades e regiões, e são influenciadas por 
uma série de factores complexos,

C. Considerando que um dos cinco grandes objectivos da Estratégia Europa 2020 consiste 
em reduzir a taxa de abandono escolar para menos de 10% e aumentar a proporção da 
geração mais jovem que obtém certificados ou diplomas para, no mínimo, 40%,

D. Considerando que a meta de 10% já havia sido acordada pelos Estados-Membros em 
2003, embora apenas sete Estados-Membros a tenham conseguido atingir e que em 2009, 
a taxa média de abandono escolar precoce era ainda de 14,4%,

E. Considerando que 24,1% dos jovens com 15 anos dos Estados-Membros da União têm um 
fraco desempenho em termos de literacia,

F. Considerando que o abandono escolar precoce tem graves consequências, não só para o 
crescimento económico da União, a base de competências europeia e a estabilidade social, 
mas também para as carreiras e o bem-estar dos jovens, porquanto a falta de formação 
escolar constitui igualmente uma das principais causas da pobreza,

G. Considerando que o abandono escolar precoce é um dos factores que mais contribuem
para a exclusão social numa fase ulterior da vida,

Características do abandono escolar precoce

1. Salienta que os alicerces do percurso escolar das crianças são lançados nos primeiros anos 
da sua infância e reitera o apelo contido na sua resolução sobre a aprendizagem durante a 

                                               
1 JO L 319 de 13.12.2008, p. 20.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0231.
3 JO C 8 E de 14.1.2010, p. 12.
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primeira infância na União Europeia no sentido da definição de um enquadramento 
europeu para os cuidados e a educação na primeira infância;

2. Nota que o abandono escolar precoce é particularmente marcado entre as crianças de 
meios pobres e desfavorecidos, bem como entre as crianças de famílias migrantes;

3. Observa a existência de um ciclo intergeracional, ou seja, de uma forte tendência para os 
filhos de pessoas que abandonaram precocemente a escola também a abandonarem 
precocemente; salienta que a estrutura familiar influencia fortemente o sucesso escolar das 
crianças;

4. Sublinha que o abandono escolar precoce é mais frequente entre rapazes do que entre 
raparigas;

5. Lembra que o abandono escolar precoce pode ter um impacto negativo no acesso à 
aprendizagem ao longo da vida com qualidade; 

A necessidade de uma abordagem personalizada 

6. Afirma que a igualdade de oportunidades no ensino para indivíduos de todos os meios é 
fundamental para criar uma sociedade igualitária;

7. Insta a uma abordagem personalizada e inclusiva do ensino, que, sempre que necessário, 
assegure apoio orientado;

8. Sugere que todas as escolas secundárias disponibilizem um serviço de aconselhamento 
que permita que todos os alunos com problemas pessoais falem sobre eles num clima de 
confiança; salienta que o pessoal que presta aconselhamento deve possuir formação 
adequada;

9. Encoraja uma abordagem mais pragmática da aprendizagem e sugere que sejam criados 
mecanismos de alerta precoce eficazes e procedimentos de acompanhamento para evitar 
que os problemas se agravem; salienta que, para o efeito, é fundamental que a 
comunicação se processe nos dois sentidos e que haja uma cooperação mais estreita entre 
as escolas e as famílias; 

10. Incentiva ao desenvolvimento de uma melhor orientação profissional e da possibilidade de 
experiências de trabalho na escola, a fim de desmistificar o mundo do trabalho aos olhos 
dos alunos e de os motivar a estabelecerem metas realistas;

11. Sugere a prestação de apoio educativo individual nas escolas, a fim de colocar os alunos 
em contacto com indivíduos bem-sucedidos profissionalmente, de preferência que tenham 
estudado na mesma escola;

12. Nota que a pressão financeira sobre famílias desfavorecidas pode forçar os alunos a 
abandonarem a escola precocemente para entrar no mercado de trabalho; insta os Estados-
Membros a considerarem a introdução de um sistema de apoio financeiro subordinado à 
verificação dos recursos para apoiar aqueles que dele necessitem;
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13. Sugere a introdução de outras medidas redistributivas, como o fornecimento de refeições e 
livros escolares gratuitos a alunos de grupos desfavorecidos, a fim de reduzir o impacto da 
desigualdade social e de minimizar o abandono escolar precoce;

14. Sublinha a importância crucial de que se revestem sistemas de ensino público da mais 
elevada qualidade; 

Responsabilidade partilhada 

15. Sublinha que a responsabilidade pelo abandono escolar prematuro recai sobre uma série 
de actores da sociedade, entre os quais se contam não só os pais e as escolas, mas também 
as autoridades locais, e insta a uma cooperação mais estreita entre todos estes actores que 
associe igualmente os serviços sociais e de saúde locais; nota que uma abordagem integral 
pode ser eficaz para ajudar os alunos a superar múltiplas barreiras ao sucesso escolar e ao 
emprego;

16. Reconhece que pode ser difícil proceder ao levantamento de todas as intervenções 
asseguradas nos Estados-Membros pelos diferentes sectores da comunidade; sublinha a 
necessidade de uma melhor coordenação à escala da UE entre estes diferentes serviços, 
bem como uma melhor coordenação no interior dos Estados-Membros;

17. Incentiva os Estados-Membros a investirem em pessoal qualificado e devidamente 
formado tanto para a rede pré-escolar como para o ensino obrigatório; sugere que as 
escolas contratem auxiliares de ensino para trabalharem com alunos difíceis e assistirem 
os professores no seu trabalho na sala de aula;

18. Considera que os alunos devem ser informados acerca das opções de carreira que se lhes 
apresentam e sugere que as escolas criem parcerias com empresas e organizações locais 
que permitam que os alunos tenham contacto com profissionais de várias áreas;

19. Salienta a importância de grupos com dimensões adequadas e de um ambiente que 
estimule a aprendizagem para os jovens;

Aprendizagem não convencional

20. Reconhece o direito de todas as pessoas à aprendizagem ao longo da vida, que inclui não 
só o ensino formal, mas também o ensino não-formal e informal;

21. Sublinha a importância de vias de ensino diversificadas, que combinem formação 
académica e formação profissional, e insta as escolas a, sempre que possível, fazerem 
corresponder os programas pedagógicos à procura do mercado de trabalho;

22. Convida os Estados-Membros a tomarem medidas no sentido de elevar o estatuto das 
qualificações profissionais, de modo a que estas sejam consideradas uma opção viável 
pelos estudantes, independentemente das suas aptidões;

23. Salienta que o objectivo de “aprender a aprender” deve ocupar uma posição central em 
todos os curricula escolares; entende que essa relevância é fundamental para envolver 
mais jovens no processo de aprendizagem;
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Soluções de segunda oportunidade

24. Convida os Estados-Membros a desenvolverem um meio para reintegrar os jovens que 
abandonaram a escola precocemente no sistema de ensino, como escolas de segunda 
oportunidade; 

25. Convida os empregadores a, sempre que possível, reconhecerem e apoiarem o direito dos 
jovens que não completaram o ensino secundário a dispensa de horas de trabalho para
concluírem os seus estudos e formação;

Políticas da UE

26. Saúda a proposta da Comissão de uma Recomendação do Conselho sobre as políticas de 
redução do abandono escolar precoce, que propõe um enquadramento para políticas 
globais neste domínio; 

27. Salienta, contudo, que, para analisar as razões subjacentes ao abandono escolar precoce, 
são necessários dados mais vastos, mais consistentes e mais coerentes dos Estados-
Membros;

28. Solicita mais fundos para o Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida da UE, que 
aumenta a mobilidade de alunos e professores, promove o intercâmbio de boas práticas e 
contribui para melhorar os métodos de ensino e de aprendizagem;

o

o o

29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

O abandono escolar precoce é um fenómeno complexo e um enorme desafio que se coloca à Europa. 
Em consequência, a UE tem vindo a adoptar numerosas medidas e instrumentos destinados a apoiar 
os Estados-Membros na definição de políticas nacionais eficientes e eficazes para fazer face a este 
desafio. Entre estes conta-se a Comunicação da Comissão “Combater o abandono escolar precoce”, 
uma nova proposta de Recomendação do Conselho sobre as políticas de redução do abandono escolar 
precoce e a iniciativa emblemática da Comissão “Juventude em Movimento”.

Por seu turno, a Estratégia Europa 2020 estabelece seis objectivos prioritários para os 
Estados-Membros, um dos quais consiste em reduzir o abandono escolar precoce a 10% até 2020. 
Esta meta de 10% já havia sido acordada pelos Estados-Membros em 2003, embora apenas sete 
Estados-Membros a tenham conseguido atingir. Em 2009, a taxa de abandono escolar precoce das 
pessoas com idades compreendidas entre 18 e 24 anos era de 14,4%.

Não obstante, a maior parte dos países da União conseguiram reduzir o número de jovens que 
abandonam a escola precocemente ou com baixas qualificações, tendo-se observado uma mudança 
evidente e positiva na forma como os Estados-Membros abordam o abandono escolar precoce, 
embora se considere, no presente relatório, que muito há ainda a fazer.

Quem abandona precocemente a escola?

Para identificar as pessoas que já se inscrevem na categoria das que abandonaram a escola 
precocemente e aquelas que potencialmente irão abandonar a escola precocemente, é imperativo 
definir o conceito de abandono escolar precoce. No entanto, não existe uma definição única e global 
do conceito que possa ser facilmente aplicada a todos os Estados-Membros, organizações e 
indivíduos da União. A Comissão, na sua Comunicação “Combater o abandono escolar precoce”, 
considera que abandonaram a escola precocemente os jovens com idades compreendidas entre 18 e 
24 anos que abandonam o ensino ou a formação profissional tendo concluído apenas o ensino básico 
ou outro nível de ensino inferior. Por razões de coerência e clareza, a definição da Comissão deste 
conceito será a aplicada no presente relatório.

Não há um tipo característico de jovem que abandona a escola precocemente, nem existem 
indicadores que ajudem a identificar os jovens com maior probabilidade de abandonar a escola 
precocemente. Os jovens que abandonam a escola precocemente constituem um grupo diversificado 
e nem todos abandonam a escola precocemente por razões negativas. Não obstante, o presente 
relatório nota que há grupos que são considerados de maior risco do que outros.

O insucesso escolar é um indicador de abandono escolar precoce. Nos primeiros anos de 
escolaridade, as diferenças no grau de sucesso escolar dos alunos são menos marcadas. Contudo, à 
medida que estas diferenças se vão tornando mais marcadas, nas últimas etapas do seu percurso 
escolar, aqueles que têm maiores dificuldades vão ficando, em alguns casos, cada vez menos
motivados para permanecer na escola. Em contrapartida, os alunos com bons resultados académicos 
tendem a permanecer na escola, independentemente dos factores ou circunstâncias exteriores.

É importante não esquecer que o insucesso escolar não pode ser apreciado isoladamente, porquanto 
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está inextrincavelmente associado a outros factores, como pobreza, abusos e situação familiar. Por 
exemplo, estudos demonstraram que os filhos de pais com poucas qualificações ou com trabalhos 
pouco qualificados têm maior probabilidade de abandonar a escola precocemente. Quando a unidade 
familiar assegura um ambiente estável, em que as crianças podem crescer, aprender e desenvolver-se, 
é muito maior a probabilidade de os jovens permanecerem na escola. Em contrapartida, quando as 
famílias não incentivam os jovens nem apoiam as suas aprendizagens, o abandono escolar precoce 
torna-se mais provável.

É possível identificar outros pontos comuns entre os jovens que abandonam a escola precocemente, 
como disparidades regionais nas taxas de abandono escolar precoce e a dicotomia entre o meio rural 
e o meio urbano. As taxas de abandono escolar precoce são muito mais elevadas nas minorias étnicas 
e nas populações migrantes, nomeadamente nos romanichéis. Além disso, verificam-se diferenças 
entre os sexos no abandono escolar precoce, sendo muito menor a probabilidade de as raparigas 
abandonarem a escola precocemente do que os rapazes (as taxas são de 13% e 17%, 
respectivamente).

Consequências do abandono escolar precoce

As implicações sociais e económicas de taxas elevadas de abandono escolar precoce são graves. O 
abandono escolar precoce tem um impacto negativo no crescimento económico, gerando 
instabilidade económica e social. Em consequência, as intervenções tendentes a canalizar a energia e 
a desenvolver as competências dos jovens são cruciais para o futuro desenvolvimento económico e 
social dos Estados-Membros. Estima-se que a redução do número de jovens que abandonam a escola 
precocemente na Europa em apenas 1% criaria cerca de mais meio milhão de jovens qualificados 
todos os anos. 

Ficou demonstrado que os rendimentos auferidos ao longo da vida pelas pessoas que abandonam a 
escola sem concluir o ensino secundário são consideravelmente inferiores aos auferidos por aquelas 
que o concluem. As habilitações literárias (ou a falta delas) são um importante indicador de pobreza. 
Dado que os jovens que abandonam a escola precocemente o fazem com menos qualificações do que 
aqueles que permanecem na escola, as suas opções são bastante menos numerosas quando entram no 
mercado de trabalho, vendo-se, frequentemente, obrigados a aceitar empregos mal remunerados e 
precários, que lhes oferecem poucas oportunidades de desenvolvimento pessoal. Em consequência, a 
prevenção do abandono escolar precoce pode quebrar o ciclo da pobreza intergeracional e melhorar 
as perspectivas globais de crescimento económico.

O abandono escolar precoce tem igualmente consequências sociais interdependentes mais imediatas, 
na medida em que está associado a taxas mais elevadas de comportamento anti-social, de gravidez na 
adolescência e de toxicodependência.

O presente relatório reconhece que não há uma solução única para o problema do abandono escolar 
precoce. Com efeito, trata-se de um problema complexo, que deve ser combatido através de uma 
série de intervenções e iniciativas. Nenhuma medida será eficaz se não for complementada por outras 
medidas.

A necessidade de uma abordagem personalizada

A questão do abandono escolar precoce mobiliza os esforços de múltiplos actores, mas será sempre 
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encarada de formas diferentes pelo aluno, pelos seus professores, pelos seus pais e por outros 
interessados na questão.  O presente relatório sublinha que a perspectiva e o interesse do aluno 
devem ser o objectivo prioritário de qualquer medida que vise combater o abandono escolar precoce.

As intervenções devem ser sensíveis à complexidade das necessidades de cada indivíduo. Muitos 
jovens optam por abandonar o sistema de ensino por razões pessoais, como a intimidação na escola, 
enquanto outros podem estar a viver problemas sociais, como a toxicodependência ou uma situação 
de sem-abrigo. O presente relatório recomenda que todas as escolas secundárias disponibilizem um 
serviço de aconselhamento que permita que todos os alunos com problemas pessoais falem sobre eles 
e para eles encontrem soluções. As escolas não desempenham apenas um papel educativo; têm 
igualmente o dever de prestar cuidados e aconselhamento. O reconhecimento desta função de apoio 
pode ser fundamental para solucionar o problema do abandono escolar precoce.

Para além das dificuldades pessoais que devem enfrentar, o mundo do trabalho pode atemorizar os 
jovens. Nestas circunstâncias, o presente relatório recomenda a criação de redes de apoio centradas 
nos alunos e destinadas a prestar-lhes orientação e aconselhamento profissional, incluindo 
estabelecimento de objectivos, formação profissional e aconselhamento quanto às opções 
profissionais. Deste modo, não só o mundo do trabalho será desmistificado, como os jovens serão 
motivados a estabelecer objectivos e a trabalhar para os realizar. Um exemplo de boas práticas 
vem-nos do Reino Unido, onde foi criado, em 2001, um serviço muito eficaz, o Connexions Service. 
O objectivo desta organização, que combina serviços de apoio aos jovens e um serviço de orientação 
profissional, consiste em prestar aconselhamento e apoio personalizados aos jovens. A organização 
introduziu uma série de inovações na sua abordagem dos jovens, nomeadamente o uso generalizado 
do serviço em linha.

O presente relatório deixa claro que o processo de reintegração de jovens desiludidos no sistema 
educativo deve ser iniciado o mais precocemente possível. O absentismo, os problemas 
comportamentais e outros devem ser enfrentados logo que surgem, não podendo ser subestimados ou
ignorados.

Reformas ao nível da escola

Em alguns casos, os jovens decidem abandonar o sistema educativo por não considerarem o 
curriculum útil ou importante para a sua vida. Cada aluno é único e nem todos respondem aos 
mesmos métodos de ensino. Nestas circunstâncias, o presente relatório convida as escolas a 
abandonarem os testes tradicionais, que fazem depender as perspectivas de futuro de um indivíduo do 
seu desempenho num dado dia, e procurarem encontrar formas de avaliar continuamente os alunos.

É evidente que nem todos os jovens se sentem atraídos pelas matérias e qualificações académicas 
mais tradicionais; são precisamente aqueles que não se interessam pelo curriculum escolar 
tradicional que correm maior risco de abandonar a escola. Para combater esta situação, os Estados-
Membros devem tomar medidas no sentido de inovar e diversificar os curricula nacionais, alargando 
e diversificando as opções oferecidas aos alunos. As reformas estruturais são importantes para 
proporcionar aos jovens as competências e a formação de que estes necessitam para entrarem 
serenamente no mundo do trabalho. Estas competências incluem a resolução de problemas, a 
avaliação crítica da informação e a comunicação. Uma opção, já ensaiada em Espanha, consiste em 
promover o reforço das ligações e a conclusão de acordos de parceria entre estabelecimentos de 
ensino e empresas locais. Este tipo de programas, que permitem aos alunos entrar em contacto com o 
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mundo do trabalho, podem igualmente ajudá-los a encontrar o seu caminho e motivá-los para 
trabalhar mais arduamente.

É fundamental que as escolas promovam a mobilidade dos alunos entre as diferentes vertentes de 
ensino, académica, profissional, etc. Proporcionar aos alunos uma escolha mais vasta na escola é 
importante não só para aumentar a sua motivação para continuar a estudar, mas também para os dotar 
da vasta gama de conhecimentos e competências essenciais necessários para encontrarem emprego 
quando entrarem no mercado de trabalho. A relatora está persuadida de que o objectivo de “aprender 
a aprender” deve ocupar uma posição central em todas as políticas educativas e curricula escolares.

É igualmente formulada uma recomendação no sentido de as escolas procurarem melhorar os rácios 
alunos/professores, nomeadamente no caso de alunos com menor capacidade em termos do sistema 
educacional. A constituição de turmas mais pequenas para alunos com necessidades educativas 
especiais ou com problemas comportamentais pode ter um impacto positivo nas taxas de abandono 
escolar precoce. Estas turmas exigem frequentemente o recurso a auxiliares de ensino que trabalham 
com os professores nas salas de aula. Os auxiliares de ensino adquiriram grande popularidade em 
diversos Estados-Membros da UE, na medida em que permitem consagrar maior atenção a alunos 
que necessitam de mais ajuda sem impedir que os professores prossigam o seu trabalho com os 
demais alunos.

Por último, tal como a relatora sublinhou no seu relatório sobre a aprendizagem durante a primeira 
infância na União Europeia, a prestação de serviços de educação e de cuidados de elevada qualidade 
na primeira infância, para crianças com idades compreendidas entre 0 e 6 anos, é fundamental para 
combater o abandono escolar precoce. As primeiras aprendizagens das crianças lançam as bases para 
a sua aprendizagem ao longo da vida, pelo que o investimento em serviços de cuidados e educação 
na primeira infância oferece maior rentabilidade do que o investimento em qualquer outra fase da 
educação.

Ligações com os pais e com a comunidade

As escolas não são as únicas entidades com responsabilidades na implementação de políticas e 
programas de prevenção do abandono escolar precoce. O presente relatório defende que a 
responsabilidade é extensiva à comunidade local. É necessário que exista uma ligação clara entre 
serviços sociais e de assistência, ONG, organizações privadas, escolas e pais, bem como uma 
intersecção entre políticas nacionais e abordagens locais, em pequena escala. A criação de uma rede 
integrada por actores de diferentes áreas da comunidade ajudará os jovens a superar múltiplas 
barreiras à educação. Os pais, nomeadamente os pais de crianças com deficiências, devem 
igualmente ser reconhecidos como parceiros qualificados e capazes de trabalhar com professores. 
Todos os pais devem poder colaborar plenamente na escolarização dos seus filhos.

No Reino Unido, a acção do voluntariado e da comunidade tem sido particularmente bem-sucedida 
em reforçar o sucesso escolar de jovens oriundos da comunidade negra e de minorias étnicas. As 
intervenções locais recorrem frequentemente a métodos inovadores e alternativos, como a música, o 
teatro, a dança e o desporto, para motivar jovens desinteressados.

Soluções de segunda oportunidade

É necessária uma forma de reintegrar os jovens que abandonaram a escola precocemente no sistema 
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educativo. Uma solução consiste em incentivar os Estados-Membros a criarem escolas de “segunda 
oportunidade” ou “alternativas”, sensíveis às necessidades dos indivíduos, muitos dos quais 
abandonaram a escola quando eram mais jovens, desapontados com o sistema educativo. Estas 
escolas devem ainda ser flexíveis e permitir que os indivíduos consigam articular as suas obrigações 
escolares com as suas responsabilidades profissionais e familiares.

Embora a prevenção do abandono escolar precoce seja muito mais eficaz a longo prazo, as soluções 
de segunda oportunidade devem continuar a ser uma parte integrante das estratégias dos 
Estados-Membros para combater o abandono escolar precoce.


