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Introdução 
Maximizar o sucesso escolar dos jovens é uma prioridade na Europa. Os maiores 

níveis de sucesso escolar estão associados a melhores resultados em termos de 

emprego, a uma cidadania mais ativa e a um maior bem-estar das pessoas. Os 

sistemas educativos, a disponibilização de uma aprendizagem informal e as medidas 

para apoiar a transição da escola para o contexto laboral são fatores que podem 

ser decisivos para integrar grupos desfavorecidos na sociedade e no mundo do 

trabalho. 

No relatório Monitor da Educação e da Formação 2016, o abandono escolar 

precoce (AEP) é abordado em combinação com o insucesso em competências 

básicas, uma referência da UE no âmbito do ET2020. O insucesso tem causas 

semelhantes numa combinação de fatores pessoais, sociais, económicos, educativos e 

familiares e resulta frequentemente do desfavorecimento cumulativo. Em muitos 

casos, o AEP é o final de um longo processo de afastamento da educação associado 

ao insucesso, cujas causas podem estar nos primeiros anos. 

Os jovens que abandonam a educação e a formação antes de concluírem o ensino 

secundário e que já não se encontram no contexto educativo e formativo formal e 

informal correm o risco de não terem ferramentas suficientes para os desafios das 

sociedades europeias modernas e respetivos sistemas educativos superiores e 

mercados de trabalho. 

O objetivo do projeto UNEXPRESSED TALENT é minimizar o fenómeno da exclusão 

social e educativa dos jovens (14-24 anos) através da sua participação ativa na 

sociedade civil e maior responsabilidade pessoal. Um dos principais indicadores de 

desconforto, que resulta frequentemente no abandono escolar, está associado a um 

nível insuficiente de inclusão social, à parca participação na vida democrática e à 

falta generalizada das chamadas competências sociais, que permitem aos jovens 

tomar as decisões mais acertadas quanto à sua vida pessoal e profissional.  

Acreditamos que é possível atingir o objetivo da diminuição do desconforto social 

dos jovens com dificuldades mediante a inclusão numa cidadania ativa (OSC, 

voluntariado, etc.), o que teria efeitos positivos nas suas competências transversais e 

os levaria a uma maior consciencialização dos seus talentos não revelados. Um 

período de inclusão numa organização informal irá traduzir-se num melhor grau 

de integração, tanto ao nível educativo, como laboral. 
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O presente relatório visa desenvolver e submeter recomendações de políticas ao 

nível europeu, nacional, regional e local para a melhoria das políticas de prevenção 

do AEP, desconforto e exclusão dos jovens (Output 6).  

Com base no que foi desenvolvido no âmbito da investigação do projeto, teste e 

avaliação das atividades realizadas como parte do O4 e O5, os especialistas que 

trabalham no projeto UT elaboraram recomendações de políticas ao nível 

local/regional ou nacional. As recomendações foram enviadas ao DGSSIS-CM 

(Espanha), o parceiro responsável pelo desenvolvimento do Output 6 e pela sua 

consolidação ao nível europeu. 

As recomendações de políticas sugeriram e procuraram informar os decisores na 

Itália, Eslovénia, Croácia, Bélgica, Portugal, Espanha e França acerca das opções de 

políticas que são baseadas em evidências, que são sólidas e que podem atingir o 

resultado pretendido em vários cenários.  

Com a criação de cada documento de políticas, esperamos que o decisor certo leia 

os nossos argumentos convincentes e lidere o processo de criação de políticas sólidas 

e eficazes com base na nossa investigação.   

Os especialistas do projeto UT tentaram identificar os problemas dos decisores 

políticos quanto à prevenção do AEP e melhor desempenho escolar no âmbito dos 

jovens e apresentam recomendações de políticas viáveis. 

 

Grupo-alvo  
Em todos os países parceiros, os especialistas identificaram os governos locais ou 

regionais/nacionais, em particular os decisores políticos no âmbito da educação e 

formação de jovens, emprego e procura de trabalho, serviços sociais e cuidados, 

como o grupo-alvo das recomendações de políticas. Os esforços foram concentrados 

na proposta de mecanismos de prevenção do AEP ao nível nacional, regional e local 

a entidades administrativas que lidam com políticas educativas e que têm a 

possibilidade de interagir com os setores público e privado. Os parceiros vão 

continuar a acompanhar o plano de divulgação do UT elaborado para obter 

informações sobre o impacto e os resultados do Output. 
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Situação atual 
São vários os fatores, relacionados com a escola e sistémicos, que contribuem para 

o insucesso e o AEP. Um clima na escola desfavorável, de violência e intimidação, 

um ambiente de aprendizagem onde os estudantes não se sentem respeitados nem 

valorizados, o apoio insuficiente aos estudantes e as relações precárias entre os 

professores e os alunos podem fazer com que os estudantes abandonem a educação 

prematuramente.  

A revisão da documentação e o inquérito ad hoc realizado nos países do UT 

demonstraram que diferentes contextos e abordagens podem produzir fatores 

distintos que influenciam o abandono escolar precoce e o desconforto dos jovens. 

Por conseguinte, o que parece ser claro em todos os casos é que uma cooperação 

frágil (ou ineficaz) entre as diferentes instituições (escola, administrações locais e 

OSC) é uma condição para causar problemas sociais e falta de controlo.  

Os resultados da investigação do UT demonstram que o atual nível de cooperação 

entre as escolas, comunidades locais, pais e alunos ainda não é suficiente para 

alcançar bons resultados e que esta cooperação deve continuar a ser fomentada. 

Os sistemas atuais, desprovidos de uma coordenação central, não garantem a 

combinação harmoniosa de medidas de prevenção, intervenção e compensação. 

Diferentes profissionais têm opiniões divergentes acerca dos principais motivos do 

AEP. Os professores, ao contrário dos colaboradores das OSC, consideram que o 

AEP se deve sobretudo à "escolha incorreta da escola" feita pelos estudantes, 

enquanto as OSC referem que as causas são os antecedentes sociais ou familiares. 

Os professores também consideram que as atividades extracurriculares e o 

envolvimento cívico levado a cabo pelas OSC têm efeitos positivos insignificantes na 

prevenção do AEP. 

As ferramentas utilizadas na experimentação do projeto Unexpressed Talent 

realizada em centros de juventude para Neets e jovens desempregados e em escolas 

VET na região de Veneto (Itália) demonstraram que: 

1) Os serviços sociais e a administração local podem certamente melhorar o 

financiamento e o envolvimento no desenvolvimento dos talentos e 

competências dos jovens 

Muitas vezes, os jovens desconhecem as suas competências e não as 

trabalham no centro de juventude. Os jovens responderam bem aos 

estímulos do nosso projeto, pelo que a nossa experiência diz-nos que 
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estariam mais interessados em melhorar essas competências se este tipo de 

atividade fosse proposto mais vezes. 

2) Os serviços sociais e a administração local devem adotar uma validação e 

certificação comuns de competências informais adquiridas, envolvendo as 

empresas num projeto que valorize esta certificação 

Os jovens estariam mais interessados em melhorar as suas competências se 

as atividades extracurriculares fossem propostas mais frequentemente e se 

permitissem obter um certificado comprovado e reconhecido que as 

empresas valorizassem enquanto os jovens procuram emprego. 

3) Os serviços sociais e a administração local devem reorganizar o horário 

escolar que deve incluir tempo e fundos para o desenvolvimento de 

competências sociais transversais e informais 

Os jovens desenvolveriam melhor as suas competências transversais se o 

sistema escolar, que é a sua principal fonte educativa, propusesse atividades 

informais com maior frequência. 

A política efetiva não consegue envolver os jovens em atividades proativas e de 

desenvolvimento das competências. Muitas vezes, os jovens são deixados a jogar às 

cartas ou a conversar no centro, não sendo propostas atividades de 

desenvolvimento. Não existe uma validação e certificação comuns das competências 

informais adquiridas. As legislações locais e nacionais não contemplam um 

certificado como este. Não existem fundos suficientes para o desenvolvimento de 

competências sociais transversais e informais dentro do horário escolar. 

Todos os relatórios realçam a importância de os jovens adquirirem novos 

conhecimentos ao aprenderem novas competências e ao desenvolverem 

competências cognitivas ou não cognitivas.   

A Agenda para Novas Competências na Europa (2016) sublinha a importância de 

desenvolver competências para o emprego, desenvolvimento pessoal, inclusão social 

e cidadania ativa. A documentação atual revela que a educação escolar está a 

transitar de uma cultura de aquisição de conhecimentos individualista para a 

criação de conhecimentos colaborativa. Uma prática inovadora é a maior utilização 

de ferramentas digitais na aprendizagem, abordando o abandono precoce da 

educação e formação e promovendo uma educação inclusiva. Numa perspetiva mais 

ampla, as práticas inovadoras implicam dar uma maior importância à tomada de 

decisões com base em evidências para maximizar a eficácia do investimento público 

na educação. Trata-se de desenvolver novas abordagens à organização da escola, ao 

ensino e à aprendizagem.  
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Depois de termos explicado a situação atual e os desafios, o próximo parágrafo 

apresenta as recomendações de políticas sugeridas pelos parceiros do UT para 

melhorar a presente situação. 

 

Recomendações de políticas 
Existe um conjunto ilimitado de opções das quais os decisores políticos podem 

escolher para facilitar a aprendizagem informal dos jovens e o desenvolvimento 

individualizado das competências. 

Atualmente, existe uma discrepância entre as carreiras que os jovens querem seguir 

e as oportunidades disponíveis. As escolhas efetuadas na escola devem basear-se 

numa perspetiva clara do mercado de trabalho atual e em como as oportunidades 

podem mudar no futuro. As autoridades locais têm vários deveres para apoiar os 

jovens a participarem na educação ou formação.  

A abordagem sistemática ao abandono escolar precoce através da formação dos 

professores pode criar oportunidades para os professores adquirirem experiência 

prática para lidarem com as necessidades educativas de estudantes em risco. 

Também se pode encorajar os professores a participarem na aprendizagem e 

colaboração entre pares com outros professores e escolas confrontados com 

elevados níveis de desfavorecimento socioeconómico e abandono escolar.  

As escolas com um elevado número de estudantes desfavorecidos necessitam de 

recursos adicionais das autoridades centrais ou regionais. 

Através da aprendizagem entre pares e do intercâmbio temático sobre o AEP, os 

Estados-Membro chegaram à conclusão que as políticas para reduzir o AEP e o 

insucesso devem ser integradas numa visão de educação global, inclusiva e centrada 

no aluno, onde a educação de elevada qualidade esteja acessível a todos. Nesta 

visão, as escolas são fundamentais para garantir que todos os alunos atingem o 

máximo potencial de crescimento, independentemente dos fatores individuais e 

familiares, do estatuto socioeconómico e das experiências de vida. 

É possível sugerir várias recomendações com base nos desafios acima mencionados. 

Em alguns casos, a responsabilidade de tomar medidas é do governo. Noutros 

casos, as instituições e associações de educação e formação técnica e vocacional 

podem dar início às ações.  
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Considerando a investigação dos parceiros do UT, os respetivos processos de 

recomendações de políticas, o relatório Monitor da Educação e da Formação 2016 

e as diferentes pesquisas e relatórios indicados nas referências, os especialistas do 

projeto UT recomendam aos decisores políticos a nível local/regional/nacional, no 

campo da educação, formação e juventude, que implementem os passos seguintes 

para melhor prevenir e diminuir o AEP e melhorar o desempenho escolar nos 

respetivos países: 

 

PR1. Garantir uma educação de elevada qualidade acessível a 

todos 
➢ Disponibilizar orientação específica e serviços de apoio aos alunos e promover 

programas para os alunos em grupos sub-representados  

➢ Recorrer a organizações intermediárias para a inclusão de grupos difíceis de 

envolver, incluindo jovens vulneráveis, com deficiências, poucas competências 

e NEET 

➢ Investir em novas tecnologias para melhorar o acesso ao desenvolvimento de 

alta qualidade das competências  

➢ Implementar um certificado para os jovens que realizam atividades de 

desenvolvimento e avaliação das competências como uma validação e 

certificação comuns de competências informais adquiridas  

 

PR2. Desenvolver uma aprendizagem que vai ao encontro das 

necessidades dos jovens 
➢ Tornar a educação vocacional baseada na escola mais orientada para a 

prática 

➢ Envolver grupos vulneráveis na conceção, implementação e monitorização de 

políticas e serviços de orientação profissional, melhorando assim 

consideravelmente o desenvolvimento de serviços relevantes para as suas 

necessidades 

➢ Aumentar a variedade de áreas dos cursos vocacionais para os tornar mais 

atrativos para os estudantes e mais adequados às necessidades do mercado 

de trabalho  

➢ Integrar metodologias educativas informais no planeamento semanal dos 

professores para que as matérias ensinadas na sala de aula possam ser mais 
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adequadamente adaptadas aos diferentes ritmos e formas de aprendizagem 

dos estudantes, respeitando as características específicas de cada pessoa 

➢ Integrar o desenvolvimento de competências básicas e transversais nos 

programas de aprendizagem dos jovens 

➢ Promover e apoiar as redes de parcerias entre todas as partes envolvidas na 

formação profissional e no mercado de trabalho 

 

PR3. Estimular um comportamento proativo nas Organizações da 

Sociedade Civil (OSC)  
➢ Aumentar o envolvimento das OSC no desenvolvimento da formação 

➢ Incentivar as OSC a investir na formação e em oportunidades de emprego 

para jovens em risco de exclusão  

➢ Trabalhar numa rede que ligue o setor terciário às autoridades públicas locais 

 

PR4. Promover a formação e colaboração de professores nas 

necessidades educativas de estudantes em risco 
➢ A formação dos professores deve ser reformulada para integrar uma 

disciplina de metodologias pedagógicas de intervenção recorrendo à educação 

informal 

➢ Promover e apoiar equipas de vários profissionais em escolas para combater 

o AEP, compostas por representantes de diferentes instituições. A existência 

de uma equipa do programa qualificada e motivada, com conhecimentos e 

experiências complementares, incluindo orientação de carreira, 

desenvolvimento educativo, apoio psicossocial, aconselhamento e gestão de 

programas, é fundamental para disponibilizar um conjunto de serviços 

integrados 

➢ Promover uma melhor compreensão do AEP na educação primária e no 

desenvolvimento profissional contínuo para todos os colaboradores da escola, 

em especial os professores 

➢ Capacitar os colaboradores da escola para oferecerem aos alunos um apoio à 

aprendizagem diferenciado, de uma forma inclusiva e individual 
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PR5. Coordenar uma política de educação de jovens eficaz 
➢ Reduzir a burocracia administrativa e evitar a duplicação no fornecimento 

dos serviços por diferentes administrações 

➢ Coordenar a política de educação (ou formação contínua) de jovens com 

outras políticas nacionais para melhorar os conhecimentos, as capacidades e 

as competências dos jovens 

➢ Criar campanhas para promover uma cultura de progressão na carreira que 

incentive todas as pessoas a participar na formação contínua 

➢ Realizar pesquisas para criar novas formas, mais abrangentes e eficazes, de 

desenvolver a orientação educativa e vocacional 

➢ Adotar quadros de avaliação nacionais padronizados para sustentar a 

qualidade e a consistência da formação 

➢ Garantir que o desenvolvimento e a implementação das políticas se baseiam 

numa cooperação sólida a longo prazo entre as autoridades e intervenientes 

nacionais/regionais/locais, bem como entre as diferentes políticas. Desta 

forma, é possível incentivar a criação de uma entidade coordenadora (com 

parcerias público-privadas).  

 

Vantagem 
O AEP é um desafio, não apenas para os jovens comprometidos, mas também para 

a sociedade, com implicações em termos de inclusão social, coesão e no nível de 

qualificação geral da força de trabalho de um país. A disponibilização de uma 

formação profissional de boa qualidade pode ajudar a lidar com o desfasamento das 

competências ao informar os jovens acerca das oportunidades disponíveis no 

mercado de trabalho e ao ajudá-los a adequar as suas competências e interesses a 

estas oportunidades. 

Uma cooperação mais sólida e eficaz entre as diferentes instituições pode assegurar 

um compromisso político e financeiro a longo prazo quanto à diminuição do 

abandono escolar precoce e mantê-lo no topo das prioridades políticas. 

Este esquema também pode permitir às associações e escolas partilharem percursos 

de formação específicos para quem abandonou os estudos antes de obter um 

diploma e incentivar o envolvimento voluntário dos professores (quando possível) 

em atividades fora da escola, o que pode aumentar o grau de confiança mútua e 
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funcionar como uma ferramenta para minimizar o desconforto dos estudantes e 

possivelmente o AEP. 

As recomendações acima apresentadas são exequíveis e viáveis e serão divulgadas 

junto das autoridades nacionais/regionais/locais responsáveis pelas áreas da 

educação e formação nos 7 países parceiros. Os coordenadores locais do UT já 

planearam os próximos passos para informar os principais decisores políticos sobre 

os resultados atuais e efetuar o seguimento da utilização das recomendações.  

As recomendações são aplicáveis a nível nacional e internacional, concentrando-se 

sobretudo na prevenção do AEP mediante o desenvolvimento de competências 

transversais, como o pensamento crítico, espírito de iniciativa, resolução de 

problemas, mentalidade empreendedora e consciência cultural. Entre os passos da 

política para melhorar o acesso à aprendizagem para grupos desfavorecidos, a 

intervenção mais significativa é o financiamento efetivo das oportunidades de 

aprendizagem. Outras medidas eficazes incluem a orientação específica, o 

reconhecimento das aprendizagens anteriores, a integração do desenvolvimento de 

competências básicas nos programas de LLL e o apoio de organizações 

intermediárias (por exemplo, ONG e serviços sociais) no envolvimento de grupos 

socioeconómicos que são mais difíceis de alcançar.  
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