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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão da Cultura e da Educação, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Lamenta que, actualmente, a taxa de abandono escolar se situe em 14,4% e que 17,4% 
destes jovens apenas tenham concluído o ensino primário; nota que a redução do 
abandono escolar precoce foi um objectivo da UE e dos Estados-Membros durante muitos 
anos, mas que não foram alcançados suficientes progressos, sendo que em alguns 
Estados-Membros o abandono escolar precoce é superior a 30%; observa a tremenda 
divergência de percentagem de abandono escolar nos vários Estados-Membros e a 
dificuldade de fazer comparações em termos dos factores contextuais relevantes –
nomeadamente movimentos migratórios e níveis de educação familiar – entre as diferentes 
regiões e Estados-Membros; afirma que estas crianças, mais os rapazes do que as 
raparigas, são as que mais frequentemente têm uma envolvente familiar pouco qualificada 
ou são oriundas de meios socioeconómicos carenciados; insta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a assumir um compromisso reforçado, bem como a Comissão, a 
reforçar a vigilância no sentido de garantir que os Estados-Membros criem e executem 
estratégias de redução do abandono escolar precoce; chama a atenção para as 
consequências negativas da implementação nos Estados-Membros de eventuais cortes na 
despesa pública no sector da educação em virtude da crise económica e das políticas de 
austeridade orçamental, na medida em que as taxas de abandono escolar aumentarão ainda 
mais na UE;

2. Assinala que 20 % das crianças ciganas não estão inscritas na escola e que 30 % destas 
abandonam o ensino precocemente; sublinha que, apesar de o abandono escolar precoce 
ser mais frequente entre rapazes do que raparigas, as comunidades ciganas, nas quais em 
virtude de casamentos em idade precoce, a taxa de abandono escolar das jovens raparigas 
é mais frequente, constituem um caso à parte; este abandono escolar precoce por parte de 
raparigas ciganas verifica-se em idade precoce (cerca dos 12-13 anos) comparativamente 
aos rapazes (cerca de 14-15 anos); no caso das comunidades ciganas tradicionais, são 
necessárias medidas complementares positivas para ultrapassar o abandono escolar 
precoce na sequência destas práticas tradicionais nocivas;

3. Assinala igualmente a absoluta necessidade de reduzir o desemprego na UE, respondendo, 
para o efeito, às novas necessidades profissionais e encorajando o recrutamento de sangue 
novo, em substituição do antigo;

4. É seu entender que o abandono escolar representa uma perda de oportunidades para os 
jovens e uma perda de potencial social e económico para toda a UE; salienta o facto de 
que, a acrescer às actuais alterações demográficas, os países europeus não podem dar-se 
ao luxo de proceder a um enorme desperdício de talento e sublinha que tal deve ser 
considerado à luz do facto de o mercado de trabalho e o nível de competitividade da 
Europa favorecerem tendencialmente os titulares de qualificações superiores; sustenta que 
a melhoria do desempenho educativo contribuirá, portanto, para alcançar o objectivo, na 
medida em que níveis de competência mais elevados contribuirão para o "crescimento 
inteligente" e que acometer um dos principais factores de risco envolvido no desemprego 



PE464.808v02-00 4/10 AD\870135PT.doc

PT

e na pobreza abrirá caminho ao "crescimento inclusivo";

5. Assinala que a redução desta taxa até 10%, cumprindo-se assim o grande objectivo da 
Estratégia da UE 2020, surtirá um efeito na descida da taxa de desemprego entre os jovens 
e na taxa de emprego, considerando que 52% dos jovens que abandonaram precocemente 
a escola se encontram actualmente desempregados e que, de acordo com estimativas 
académicas, o número de empregos existente para uma mão-de-obra pouco qualificada ou 
não qualificada continuará a diminuir ainda mais nos próximos anos; salienta que só uma 
redução da taxa de apenas 1% poderá reflectir-se num acréscimo de 500 mil eventuais 
trabalhadores qualificados;

6. Salienta que investir mais no combate ao abandono escolar precoce pode ter como efeito a 
longo prazo que os jovens não sejam dependentes de sistemas de segurança social;

7. Salienta a importância do combate ao abandono escolar precoce, não sendo a menor das 
razões a evolução demográfica na UE;

8. Assinala que as consequências económicas e sociais a longo prazo do abandono escolar 
precoce estão na origem de um risco substancial de pobreza e que o combate ao abandono 
escolar precoce é uma forma de impedir a sujeição dos jovens à exclusão social; por 
conseguinte, considera a redução do número de jovens que abandonam a escola 
precocemente uma medida essencial para cumprir o objectivo de subtrair, no mínimo, 20 
milhões de pessoas ao risco de pobreza e insta os Estados-Membros a não baixar a idade 
máxima da escolaridade obrigatória; 

9. Solicita, assim, aos Estados-Membros que desenvolvam, no mais breve trecho, políticas 
que incitem à criação de novos empregos baseados em novas competências;

10. Salienta a necessidade de adaptar os sistemas educativos por forma a responder às 
necessidades do mercado de trabalho; afirma que numa situação em que será raro, no 
futuro, passar toda uma vida activa num único sector, os estudantes devem adquirir um 
vasto conjunto de competências, como a criatividade, o pensamento criativo, 
competências de carácter geral e a capacidade de se adaptarem rapidamente e com 
flexibilidade às condições e às necessidades em mutação;

11. Solicita à Comissão que, no prazo de um ano e com base em indicadores precisos, 
apresente ao Parlamento Europeu uma panorâmica geral, uma apreciação e uma avaliação 
dos programas de reforma nacionais, bem como os resultados do acompanhamento da 
evolução dos diferentes níveis de ensino nos Estados-Membros, especificando os meios 
disponibilizados para lutar contra o desemprego, como a aprendizagem, a alternância, a 
orientação profissional, etc., com uma projecção do emprego por ramo e níveis 
profissionais, devendo também apresentar regularmente relatórios de progresso; exorta a 
Comissão a investigar a influência dos sistemas educativos nacionais no abandono escolar 
precoce; exorta a que a avaliação assente nas especificidades nacionais, regionais e locais 
do fenómeno do abandono escolar;

12. Considera que, no respeito do princípio da subsidiariedade, um quadro europeu aplicável a 
estratégias abrangentes destinadas a combater o abandono escolar precoce poderia 
constituir um guia útil para os Estados-Membros com vista a modernizar adequadamente 
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as políticas em vigor e a desenvolver os seus planos nacionais de reforma;

13. Nota que o abandono escolar precoce varia de país para país e também entre regiões e, por 
conseguinte, entende que não existe uma solução de “tamanho único” para a situação;

14. Sublinha a importância do intercâmbio de experiências e de boas práticas a nível nacional 
e europeu, a fim de combater eficazmente o abandono escolar precoce; insta, por 
conseguinte, a Comissão a estimular a cooperação entre Estados-Membros e a apoiar as 
suas estratégias mediante o intercâmbio de experiências, de habilitações e de boas 
práticas; subscreve a Recomendação do Conselho que sugere um quadro europeu comum 
de políticas eficazes e eficientes contra o abandono escolar precoce, inclusive a ideia de 
que os Estados-Membros adoptem estratégias nacionais abrangentes contra o abandono 
escolar precoce até 2012; 

15. Insta os Estados-Membros a analisar em profundidade o problema do abandono escolar 
precoce, tendo em conta a protecção de dados, a fim de identificar as suas causas a nível 
nacional, regional e local, e a elaborar pacotes de medidas adequadas em matéria de 
prevenção, intervenção e compensação, nomeadamente mediante a criação de 
estabelecimentos especializados ou de acompanhamento escolar para as deficiências 
reconhecidas; entende que as estratégias de combate ao abandono escolar devem assentar 
na análise das dimensões específicas nacional, regional e local do fenómeno, e que estes 
dados devem servir para fazer incidir a investigação nas taxas excepcionalmente elevadas 
de abandono escolar entre determinadas categorias de alunos e nas regiões, localidades e 
escolas mais afectadas;

16. Relembra que as estratégias abrangentes de combate ao abandono escolar devem incluir 
uma conjugação de políticas, coordenação entre diferentes sectores de políticas e 
integração de medidas em todas as políticas relativas a jovens e crianças;

17. Insta os Estados-Membros a organizar programas de combate às dependências e a 
patologias sociais, bem como programas de prevenção destinados a abordar a correlação 
entre situações familiares e o abandono escolar precoce;

18. Exorta os Estados-Membros, assistidos pela Comissão, a agirem eficazmente para registar 
o fenómeno “NEET” e para lhe fazer face;

19. Defende formas de ensino nas escolas que sejam flexíveis e adaptadas às necessidades e
que as escolas do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, em particular, devem fazer face a este 
desafio, através de uma intervenção precoce, da promoção de ligações mais fortes com as 
escolas e, ainda, de outras medidas; é da opinião de que o pessoal docente, bem como os 
psicólogos escolares, os pedagogos sociais e todas as partes interessadas devem ser 
devidamente qualificados para o efeito e beneficiar de um elevado nível de formação ao 
longo das suas carreiras, de forma a capacitá-los para reorientarem as suas práticas e, por 
conseguinte, as adaptarem às novas exigências e devem ser activamente implicados na 
programação, na organização, no desempenho e na avaliação de estratégias destinadas a 
auxiliar as pessoas em risco de abandonar a escola precocemente ou as que ainda não a 
abandonaram; salienta, por conseguinte, que as instituições de educação e de formação 
profissional devem trocar experiências e práticas experimentadas e testadas e desenvolver 
meios eficazes de apoio aos alunos em risco de abandono escolar;
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20. Propõe alargar a possibilidade de estágios em empresas paralelamente à escolarização 
contínua;

21. Considera que, na óptica da continuidade educativa, o papel da família deve ser 
considerado tão imprescindível como o dos professores;

22. Deseja que os intervenientes exteriores à escola se organizem em rede de modo a permitir 
às escolas melhor apoiarem os alunos e acometerem os problemas que colocam as 
crianças em situação de dificuldade; 

23. Salienta que os Estados-Membros devem continuar a melhorar os seus sistemas de ensino 
e formação no sentido de satisfazer melhor as necessidades individuais e do mercado de 
trabalho, nomeadamente abordando os problemas das competências fundamentais 
(literacia e capacidade de cálculo), promovendo a formação profissional e a formação e as 
medidas para flexibilizar a transição entre o ensino e o mercado de trabalho;

24. Insta os Estados-Membros a criar actividades extracurriculares e extra-escolares para que 
os alunos com dificuldades de aprendizagem desenvolvam competências fundamentais 
tendo em conta uma necessidade evidente destas competências no mercado de trabalho;

25. Sublinha que é necessário assegurar as decisões de política educativa sejam tomadas a 
nível nacional, regional ou local;

26. Recorda que todas as crianças têm igual dignidade dos pontos de vista da aprendizagem e 
do direito a uma educação de base; sublinha, por conseguinte, que a situação pessoal dos 
alunos como, por exemplo, o sexo, as condições familiares, um contexto de minoria ou 
migração, deficiências e as suas próprias dificuldades de aprendizagem (por exemplo, 
dislexia, disgrafia e discalculia) deve ser tida em conta e estes alunos devem beneficiar de 
um apoio específico e a sua assistência educativa deve ser adaptada às suas necessidades 
específicas desde o início, no sentido de evitar a reprodução de exclusão social e do risco 
de pobreza, reforçando as suas possibilidades de acesso ao mercado de trabalho; sublinha 
que as crianças sem documentos devem ter acesso à escola; reconhece que as reformas 
nos domínios da política de integração e da política educativa, respectivamente, não 
podem ser abordadas separadamente; propõe, perante esta situação, políticas contra a 
segregação que visem modificar a composição social das escolas “desfavorecidas” e incita 
à adopção de medidas de discriminação positiva, como as zonas de educação prioritárias e 
programas que propiciem um apoio específico às escolas nas zonas desfavorecidas; 
salienta igualmente que, como numerosos estudos demonstram, os estabelecimentos de 
ensino que registam maiores problemas no que respeita à convivência e integração entre 
alunos registam igualmente uma taxa de abandono escolar mais elevada e, deste modo, 
defende a necessidade de um ambiente escolar inclusivo; observa, além disso, que 
políticas ineficazes em matéria de conciliação entre vida profissional e vida familiar 
aumentam os casos de abandono escolar e de insucesso escolar, em geral, e que é 
necessário intensificar os esforços no sentido de melhorar as políticas de conciliação entre 
vida profissional e vida familiar;

27. Chama a atenção, a este respeito, para os estudos PISA da OCDE, segundo os quais são 
menos frequentes os casos de reprovação ou expulsão nos sistemas educativos com um 
menor grau de diferenciação vertical e horizontal; assinala a conclusão da OCDE, segundo 
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a qual os alunos provenientes de contextos socialmente desfavorecidos são 
particularmente atingidos pela possibilidade de reprovação ou expulsão; assinala a 
conclusão da OCDE, segundo a qual a repartição precoce dos alunos por diferentes vias de 
ensino reforça as desigualdades socioeconómicas no que respeita às oportunidades 
educativas, o que não implica uma melhoria do desempenho médio dos sistemas 
educativos em questão;

28. Salienta, neste contexto, a conclusão da OCDE, segundo a qual o desempenho 
comparativo dos sistemas educativos abrangidos pelos estudos PISA é negativamente 
afectado pelas práticas de transferência dos alunos de uma escola para outra em virtude 
dos maus resultados, problemas comportamentais ou dificuldades de aprendizagem 
específicas, bem como de integração dos alunos em todas as disciplinas com base nas suas 
capacidades;

29. Salienta, a este respeito, que, de acordo com a OCDE, os alunos socioeconomicamente 
desfavorecidos estão frequentemente em situação de dupla desvantagem, porquanto 
frequentam escolas afectadas por vários tipos de desvantagens socioeconómicas, nas quais 
é inferior a qualidade dos recursos no que respeita à oferta de pessoal docente;

30. Assinala que os rapazes são os que abandonam a escola precocemente com mais 
regularidade e que nos arriscamos a criar uma classe inferior de homens jovens, 
desempregados, com pouca ou nenhuma instrução e poucas hipóteses de integrar o 
mercado de trabalho e a sociedade em geral; insta os Estados-Membros a dedicar especial 
atenção aos rapazes com dificuldades em adaptar-se ao ambiente escolar e desincentiva os 
Estados-Membros a baixar a idade de escolaridade obrigatória;

31. Salienta que as taxas mais elevadas de reintegração são alcançadas por programas que 
focam as necessidades individuais dos jovens que abandonam precocemente a escola; 
insta as instituições a respeitar as necessidades e os direitos individuais na elaboração de 
programas a estes destinados;

32. Salienta a necessidade de ter presente que o número de rapazes que abandonam a escola 
precocemente é superior ao das raparigas e que são, por conseguinte, necessárias mais 
medidas vocacionadas para os rapazes neste domínio, a fim de melhorar as suas 
oportunidades no mercado de trabalho;

33. Apela para que a entrada na vida activa dos jovens que abandonam a escola 
prematuramente seja facilitada graças a uma orientação profissional individual e 
específica e que lhes seja dada a possibilidade de adquirir, a posteriori, mais competências 
relativas ao trabalho e qualificações, bem como a possibilidade de desenvolver 
competências sociais no sentido de melhorar as suas possibilidades de emprego e a 
inclusão social e beneficiar de oportunidades de reconversão e de equivalências entre 
orientações diferentes; salienta que os alunos provenientes de famílias indocumentadas 
devem ter direito a frequentar a escola;

34. Salienta a necessidade de organizar actividades a nível local para incentivar as pessoas a 
regressar à escola e para promover um ambiente positivo aos que abandonaram a escola 
precocemente e que pretendem regressar;
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35. Exorta a Comissão, tendo em conta que as taxas de sazonalidade e precariedade são mais 
elevadas entre as pessoas com pouca instrução, a garantir que os esforços tendentes a
garantir que os alunos que abandonaram a escola precocemente regressem ao mercado de 
trabalho sejam invariavelmente acompanhados de programas de formação 
complementares destinados a melhorar as suas perspectivas futuras no referido mercado;

36. Recorda a importância dos investimentos na requalificação profissional e na 
modernização dos cursos de formação profissional enquanto instrumento estratégico de 
integração dos jovens que abandonaram a escola precocemente no mercado de trabalho;

37. Assinala a necessidade de os membros da comunidade educativa, em colaboração com os 
pais dos alunos e os especialistas universitárias, adoptarem acções e lançarem iniciativas 
tendo em vista reduzir drasticamente a intimidação, a violência e o racismo social e étnico 
na escola, que conduzem à marginalização dos alunos, criando, assim, as condições para o 
abando no escolar; 

38. Exorta os Estados-Membros a generalizarem a instituição de escolas de segunda 
oportunidade, tanto reforçando o conteúdo dos seus curricula e dos seus materiais e 
equipamento técnico, como fomentando a capacidade do pessoal docente disponível, 
atendendo a que estas escolas estão a emergir como importante instrumento de 
reintegração das pessoas que escaparam às malhas do sistema educativo formal; 

39. Salienta a necessidade de valorizar as competências propiciadas pela formação 
profissional técnica e de mais eficazmente as fazer corresponder as especializações 
oferecidas às exigências do mercado de trabalho, uma vez que a relação entre educação e 
emprego constitui parte integrante da solução do problema do abandono escolar; 

40. Observa que, para ser eficaz, uma política que acometa o fenómeno do abandono escolar 
dever incluir todos os níveis educativos, ser acompanhada e assentar em critérios locais, 
regionais, sociais e individuais em três áreas, nomeadamente, prevenção, intervenção e 
compensação;

41. Defende, no âmbito do orçamento 2012 da União Europeia, o proposto “Projecto-piloto 
sobre a Juventude” que visa garantir aos jovens a sua integração e, em particular de jovens 
que abandonam a escola precocemente, no mercado de trabalho;

42. Salienta a necessidade de analisar o fenómeno de repetição de um ano lectivo e a sua 
influência no abandono escolar precoce, sublinhando a importância de programas 
individuais para cada aluno;

43. Considera que, para combater o abandono escolar, as políticas de educação devem estar 
intimamente relacionadas com as políticas destinadas a promover a recuperação 
económica e, por conseguinte, a criação de emprego estável, precaver a interrupção da 
escolaridade, a sazonalidade e precariedade do emprego e a aceleração da "fuga de 
cérebros";

44. Apela à utilização orientada, eficaz e coerente dos fundos estruturais, em particular do Fundo 
Social Europeu (FSE), para a execução integral das estratégias da juventude, nomeadamente 
na questão do abandono escolar precoce, a fim de promover a sua inclusão social no âmbito 
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de programas específicos em cada Estado-Membro, no sentido de garantir o ensino de 
qualidade para todos e de evitar o abandono escolar precoce e o absentismo;

45. Preconiza a aprendizagem precoce das NTIC (Novas Tecnologias da Informação e da 
Comunicação), bem como das línguas, enquanto meios de comunicação privilegiados que 
a juventude tem a particularidade de adquirir rapidamente;

46. Salienta que os jovens que abandonam a escola precocemente devem ter acesso a Fundos 
da UE e a programas de mobilidade, independentemente do seu estatuto de “excluídos da 
escolaridade formal”; insta a Comissão e os Estados-Membros a verificar se o 
acompanhamento destes programas também pode ser assumido por jovens que 
abandonem a escola precocemente e pelas organizações que colaboram com eles.
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