
 

1 
 

 

 

 

Relatório sumário do Grupo de Trabalho sobre Educação, Cultura, Juventude e Desporto 

presidido por Silja Markkula, Fórum Europeu da Juventude 

Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021 

 

1. Alocução introdutória da presidente 

A reunião realizou-se em formato de participação totalmente à distância. A presidente explicou que 
devido ao adiamento da terceira sessão do Painel de cidadãos europeus 1 sobre os temas «Uma 
economia mais forte, justiça social, emprego, educação, juventude, cultura, desporto, transformação 
digital», o grupo de trabalho ainda não estava em condições de debater as recomendações do 
painel. A presidente também fez notar que a escassez de serviços de interpretação não permitia 
debater os quatro temas em pequenas sessões de trabalho, como esperava que fosse possível. A fim 
de estruturar melhor o debate, a presidente anunciou que iria apresentar sucintamente os quatro 
temas, fornecendo uma síntese dos debates anteriores e os contributos do terceiro relatório 
intercalar sobre os contributos apresentados na plataforma. Os membros do grupo de trabalho 
seriam convidados a destacar as questões que consideravam mais importantes dentro de cada tema 
e a forma como estas questões deveriam ser abordadas, bem como a assinalar eventuais questões 
em falta. Um membro do grupo de trabalho sugeriu que a investigação e a ciência também fossem 
tratadas como um subtema do tema «educação». 
   
2. Relatório dos cidadãos do Painel de cidadãos europeus 1 sobre o ponto da situação 

relativamente aos seus debates  

Um representante do Painel de cidadãos europeus destacou os principais pontos debatidos pelos 
participantes no mesmo: 

 A importância de facilitar os intercâmbios culturais e de outro tipo, a fim de promover uma 
verdadeira identidade europeia, nomeadamente através da intensificação do programa 
Erasmus. 

 A importância de melhorar o acesso à educação e o seu financiamento, bem como do ensino 
sobre questões digitais e ambientais; devem ser incentivadas normas europeias comuns em 
matéria de educação, bem como a melhoria do acesso às bolsas de estudo. 

 Quanto ao desporto, os participantes no painel destacaram a insuficiência do acesso às 
atividades físicas. 

 
3. Debate sobre o terceiro relatório intercalar da plataforma digital multilingue e temas 

anteriormente abordados pelo grupo de trabalho 

No debate que se seguiu, os membros do grupo de trabalho destacaram as seguintes questões 

principais: 
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 Cultura   
- Foi salientada a importância da identidade cultural, através da proteção do património 
cultural europeu e do desenvolvimento duma consciência comum da história partilhada, 
realçando uma abordagem virada para o futuro (promoção dos valores europeus). 
Sugeriu-se integrar a proteção do património cultural europeu na educação sobre a história 
europeia, criando simultaneamente um vínculo com o futuro através do Novo Bauhaus 
Europeu. A eventual criação de manuais de história comuns também foi mencionada várias 
vezes.  
- Houve vários apelos à promoção de intercâmbios culturais, incluindo nas escolas. Foi 
debatida a proteção dos artistas e a criação dum estatuto europeu dos artistas, tendo sido 
sugerida a criação duma plataforma à escala europeia para os artistas apresentarem o seu 
trabalho. 
- Alguns oradores salientaram a importância de proteger as minorias culturais e 
especialmente as línguas. 
- Abordou-se a necessidade de incentivar a criação de conteúdos europeus. A este respeito, 
foram mencionadas novas formas de expressão no ambiente digital, como os jogos. 
- Um participante exortou à nomeação dum «Comissário da Cultura» específico.  
 
Durante o debate, foi salientada a importância económica do domínio cultural, bem como as 
iniciativas já existentes a nível europeu. Dois membros expressaram a opinião de que a 
cultura deve imperativamente continuar a ser uma competência nacional. Muitas 
intervenções insistiram nos vínculos a criar entre as políticas culturais e outros temas ou 
políticas: cidadania, educação, juventude, etc. 

 

 Juventude   
- O acesso dos jovens a empregos de qualidade baseados em normas de qualidade tem sido 

uma preocupação predominante expressa no grupo de trabalho que é imperativo garantir. 
Foi sublinhada a importância duma remuneração justa. Os estágios não remunerados foram 
amplamente considerados problemáticos e foi mencionada a ideia da sua proibição através 
dum instrumento jurídico a nível da UE. Alguns oradores sugeriram a concessão de 
incentivos financeiros às empresas para oferecerem estágios de qualidade.  

- No que diz respeito aos instrumentos da UE existentes destinados a combater o desemprego 
dos jovens, foi sublinhada a necessidade duma aplicação eficaz da Garantia para a 
Juventude. 

- Durante o debate, mencionou-se a possibilidade de os jovens começarem a trabalhar a 
partir dos 16 anos ou de se promover a continuação dos seus estudos até ao doutoramento.  

- Também se abordou o problema da habitação, que muitos jovens enfrentam em toda a 
Europa, como outra condição para a sua capacidade de construir uma vida independente. 

- Fez-se uma sugestão no sentido de criar um serviço cívico europeu como prolongamento do 
Corpo Europeu de Solidariedade. 

- Foi igualmente mencionada a representação dos jovens nos espaços de tomada de decisão.  
- Outras questões que foram consideradas especialmente relevantes para os jovens incluem: 

o seu acesso a cuidados de saúde mental; a aprendizagem de línguas; a promoção de estilos 
de vida saudáveis; a promoção da aquisição de competências sociais; um melhor acesso à 
informação à escala europeia sobre a oferta das universidades e empresas (plataforma 
europeia); e facilitar as viagens ecológicas na Europa (comboio). 
 

 Desporto 
Os dois principais aspetos debatidos no grupo de trabalho foram: em primeiro lugar, a 

importância do desporto para promover a identidade europeia – ou, mais precisamente, um 

sentimento de pertença à UE; em segundo lugar, que o desporto atualmente tem de ser visto 

como um elemento fundamental da política de saúde em geral (inclusivamente no contexto 
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da recuperação após a pandemia). Entre as ideias apresentadas incluem-se: equipas da UE em 

competições internacionais, a criação de eventos desportivos da UE, a promoção de visuais da 

UE no desporto e a prestação de melhores informações sobre os desportos locais/regionais 

tradicionais. Foi abordada a importância da inclusividade nas atividades desportivas, 

especialmente no que diz respeito à comunidade LGBT. Alguns oradores mencionaram a 

Semana Europeia do Desporto como uma iniciativa bem-vinda, embora insuficientemente 

publicitada. 

 

 Educação 
No âmbito do tema «educação», os membros do grupo de trabalho desenvolveram 
frequentemente ideias que também foram mencionadas em temas anteriores, como a 
mobilidade transfronteiras, em especial – o que implicaria o reforço do programa Erasmus e 
a oferta de oportunidades de intercâmbio para professores e crianças, bem como a 
promoção da aquisição de competências linguísticas, digitais e sociais e a educação sobre 
questões climáticas. 

- Durante o debate, foi frequentemente proposto um sistema de qualidade elevada de 
aprendizagem ao longo da vida na Europa, disponível para todos os trabalhadores, incluindo 
os trabalhadores idosos ou que vivem em zonas rurais e em todos os setores. O objetivo é 
assegurar que o direito à aprendizagem ao longo da vida e à formação se torna uma 
realidade para todos na Europa. 

- Houve também alguns apelos à melhoria do reconhecimento transfronteiriço das 
aprendizagens e da formação profissional a nível europeu.  

- Alguns oradores salientaram que as escolas devem ser espaços seguros onde se aprenda o 
que significa cidadania e valores partilhados (inclusividade, luta contra o racismo, 
democracia, etc.). 

- Houve apelos ao desenvolvimento duma parceria com os setores profissionais em vários 
aspetos: formação em modelos empresariais, sensibilização dos cidadãos para as novas 
tecnologias ou promoção da alternância entre trabalho e estudo ou formação.  

 
Durante o debate, alguns oradores salientaram que – dadas as diferenças entre os sistemas 
educativos na Europa e o facto de a educação continuar a ser uma competência nacional e, por 
vezes, mesmo regional – a ação neste domínio a nível europeu deve concentrar-se no 
intercâmbio de boas práticas.  
 

 

4. Alocução final da presidente e plano para a próxima reunião  
 
A presidente concluiu a reunião resumindo os principais elementos abordados durante o debate e 

constatando positivamente a boa interação entre os membros. Ela manifestou a esperança de que 

possam ser utilizados outros formatos na próxima reunião e propôs que esta seja transmitida via 

Internet. Salientou ainda que antes da reunião seria distribuído um resumo desta, o que permitiria 

tirar partido dos debates realizados até à data. 


