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ATA SUMÁRIA 
Grupo de Trabalho «Educação, Cultura, Juventude e Desporto»  

Presidido por Silja Markkula, Fórum Europeu da Juventude 
22 de outubro de 2021, das 11.00 às 13.00 

 
1. Considerações iniciais da presidente  

 
Esta é a primeira reunião do grupo de trabalho, realizada em formato híbrido. A presidente, Silja 
Markkula, dá as boas-vindas aos membros e explica que o objetivo da reunião é permitir-lhes 
conhecerem-se mutuamente e realizar um primeiro debate sobre temas e ideias provenientes dos 
painéis de cidadãos e da plataforma digital multilingue. Apresenta uma panorâmica dos contributos 
no âmbito do tema «Educação, cultura, juventude e desporto» na plataforma digital até à data, 
abrangendo os temas do desemprego dos jovens, da identidade comum da UE, da educação 
preparada para o futuro, da mobilidade no interior da UE e do património europeu. Menciona 
igualmente os resultados relevantes do Encontro Europeu da Juventude, no qual foram abordados 
temas semelhantes.   
 
Referindo-se ao processo que se avizinha, a presidente salienta que o grupo de trabalho trabalhará 
por consenso. Observa igualmente que, devido à natureza intersetorial de algumas das áreas 
abrangidas, como a juventude, haverá algumas sobreposições com o trabalho de outros grupos de 
trabalho. Em seguida, a presidente dá a palavra aos membros, começando pelos representantes dos 
painéis de cidadãos europeus.  
 

2. Debate  
 
Os representantes do painel de cidadãos europeus «Uma economia mais forte, justiça social e 
emprego/Educação, cultura, juventude e desporto/Transformação digital» apresentam uma síntese 
dos temas relevantes debatidos durante a primeira sessão do painel realizada de 17 a 19 de 
setembro. Os temas identificados incluem a educação e a mobilidade dos jovens, o desemprego dos 
jovens, o impacto da COVID-19 nos jovens, a aprendizagem de línguas e o papel dos símbolos 
europeus. 
 
Os membros do grupo de trabalho exprimem as suas reações aos contributos dos cidadãos e 
apresentam as suas expectativas quanto aos trabalhos futuros. Numerosas intervenções centram-se 
na juventude e na educação. Em particular, são abordados os assuntos seguintes: 

  

 Vários oradores salientam a importância de combater o desemprego dos jovens na 
sequência da crise da COVID-19 e de facilitar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho. 

 Solicita-se também que sejam garantidos empregos de qualidade e uma remuneração justa 
para os jovens, nomeadamente através da resolução do problema dos estágios não 
remunerados. 

 Menciona-se o impacto social e psicológico significativo da crise da COVID-19 nos jovens e no 
seu acesso à educação. 

 Alguns oradores centram-se na mobilidade no interior da UE, nomeadamente em aspetos de 
sustentabilidade e eventuais medidas adicionais para facilitar a mobilidade dos estudantes.  



 

2 
 

 Apela-se à melhoria da educação cívica sobre a UE nas escolas, e sugere-se a criação de um 
programa comum ou um livro de história comum para promover uma identidade europeia 
comum.  

 Realça-se também a importância da educação e da cultura na luta contra o racismo e a 
intolerância. 

 Alguns membros sugerem a redução da idade mínima para exercer o direito de voto para 
16 anos, enquanto outros entendem que não se trata de uma questão consensual.  

 A diversidade linguística e a proteção das minorias linguísticas são mencionadas como 
elementos-chave da identidade europeia.  

 São ainda debatidas questões relacionadas com o desporto e a promoção de estilos de vida 
saudáveis, bem como o papel dos eventos culturais e desportivos internacionais no reforço 
da identidade europeia comum.  
 

Alguns oradores destacam as iniciativas existentes a nível da UE nos domínios da educação, da cultura, 
da juventude e do desporto nas suas intervenções, apelando a que o trabalho assente nestas bases. 
Outros recorda as competências limitadas da UE nos domínios abrangidos pelo grupo de trabalho. 
Apela-se também à integração do tema da juventude nas políticas da UE, uma vez que existem ligações 
entre esta área e outros domínios de intervenção.  
 
As intervenções abrangem igualmente a organização de debates no grupo de trabalho. Vários 
membros apelam a uma melhor estruturação do debate, mencionado a possibilidade de trabalhar 
em subgrupos em futuras reuniões, para além do formato de plenário. Destaca-se a necessidade de 
apresentar sugestões concretas como contributo para o Plenário. 
 

3. Considerações finais da presidente 
 
A presidente resume os assuntos recorrentes no debate e destaca a riqueza das propostas que podem 
ser apresentadas ao Plenário. Toma igualmente nota do desejo dos membros de utilizarem outros 
formatos para além do formato de plenário para aprofundar os debates nas reuniões do grupo de 
trabalho e manifesta a sua disponibilidade para voltar a abordar esta questão.  
 
Os membros são informados de que, até à próxima reunião do grupo de trabalho, em dezembro, as 
recomendações do painel de cidadãos europeus estarão disponíveis, devendo o grupo de trabalho 
basear o seu trabalho nessas recomendações. A presidente recorda igualmente que a plataforma 
digital multilingue permanecerá disponível para propor e debater ideias concretas ao longo da 
Conferência.  
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ANEXO Lista dos membros do Grupo de Trabalho «Educação, Cultura, Juventude e Desporto» 
 

Presidente:  Silja MARKKULA 
(Fórum Europeu da 
Juventude) 

 
 

Título Nome próprio Apelido Componente 

        

Sra. Greta Karoline ADAMEK  Painéis de cidadãos europeus 

Deputada Christine ANDERSON Parlamento Europeu 

Sr. Tiago ANTUNES Conselho 

Sr. Hugues  BAYET Parlamentos nacionais 

Sr. Mikuláš  BEK Parlamentos nacionais 

Sr. Matteo Luigi  BIANCHI Parlamentos nacionais 

Sr. Emil   BOC Representante local/regional 

Sra.  Fabíola  CARDOSO Parlamentos nacionais 

Sra.  Paula CARVALHO Conselho 

Deputado Lefteris CHRISTOFOROU Parlamento Europeu 

Sra.  Gabriela  CRETU Parlamentos nacionais 

Sr. François  DECOSTER  Comité das Regiões Europeu 

Sra. Daniela DUMITRU  Painéis de cidadãos europeus 

Deputada Laurence FARRENG Parlamento Europeu 

Deputada Kinga GAL Parlamento Europeu 

Sr. Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA Conselho 

Sra.  Josune  GOROSPE Parlamentos nacionais 

Sr. Enzo GORZA Painéis de cidadãos europeus 

Deputada Alicia HOMS GINEL Parlamento Europeu 

Sra. Zuzana HOZLÁROVÁ Painéis/eventos nacionais de cidadãos 

Sra.  Tea JARC Parceiros sociais 

Sra.  Danuta  JAZŁOWIECKA Parlamentos nacionais 

Sra.  Željka  JOSIĆ Conselho 

Sr. Peter  KMEC Parlamentos nacionais 

Sr. Antonis KOURRAS Painéis/eventos nacionais de cidadãos 

Sra. Regina LAUCYTE  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Kieran MCCARTHY Comité das Regiões Europeu 

Deputada Nora MEBAREK Parlamento Europeu 

Deputada Dace MELBĀRDE Parlamento Europeu 

Sr. Jean Claude  MICALLEF Parlamentos nacionais 

Sra. Baiba  MILTOVICA  Comité Económico e Social Europeu 

Sr. Vidmantas MITKUS Painéis/eventos nacionais de cidadãos 

Deputado Victor NEGRESCU Parlamento Europeu 

Sr. Elyes OUERGHI  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. George  PAPANDREOU Parlamentos nacionais 
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Sr. Igors  PIMENOVS Parlamentos nacionais 

Sra.  Anne PRÉDOUR Conselho 

Sra.  Janinie REINARTZ Conselho 

Sr. Paul  RUBIG Comité Económico e Social Europeu 

Sr. Piero SAVARIS  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Axel  SCHÄFER Parlamentos nacionais 

Deputada Michaela SOJDROVA Parlamento Europeu 

Deputado Guy VERHOFSTADT Parlamento Europeu 

Deputada Isabel WISELER-LIMA Parlamento Europeu 

Deputada Salima YENBOU Parlamento Europeu 

Sra. Marina ZELENETSKA  Painéis de cidadãos europeus 

 


