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RELATÓRIO SUMÁRIO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO 

Presidido por Silja Markkula, presidente do Fórum Europeu da Juventude 

Sexta-feira, 21 de janeiro de 2022, das 10.00 às 12.00 

 

1. Alocução introdutória da presidência  

A presidente deu as boas-vindas aos participantes na reunião, que se realizou em formato híbrido, e anunciou 
a transmissão via Internet da reunião do Grupo de Trabalho (registo disponível aqui).  
 
Destacou o ponto da situação do Painel de Cidadãos Europeus 1 sobre «Uma economia mais forte, justiça 
social e emprego/Educação, cultura, juventude e desporto/Transformação digital», explicando que a terceira 
sessão do painel tinha sido adiada para 25 e 27 de fevereiro devido à situação sanitária e que, por 
conseguinte, ainda não havia recomendações a debater. Assim, o debate basear-se-ia em contributos da 
plataforma digital multilingue e de anteriores debates no Grupo de Trabalho.  
 
2. Relatórios sobre o ponto da situação dos debates no Painel de Cidadãos Europeus 1 e nos painéis de 

cidadãos nacionais relativos ao Grupo de Trabalho sobre Educação, Cultura, Juventude e Desporto 

A presidente recordou que, na reunião anterior do Grupo de Trabalho, os representantes do painel de 
cidadãos europeus apresentaram uma panorâmica dos seus debates até à data. Além disso, nos painéis de 
cidadãos nacionais tinham sido abordadas ideias relacionadas com a educação, a cultura, a juventude e o 
desporto. As recomendações dos painéis de cidadãos europeus e nacionais serão apresentadas na sessão 
plenária e no Grupo de Trabalho em março. 
 
3. Apresentação, pela presidência, sobre a troca de pontos de vista em curso relativamente à plataforma 

digital multilingue e debates temáticos 

Os debates foram estruturados em 4 temas: educação, desporto, juventude e cultura. A presidente resumiu, 

em primeiro lugar, os contributos da plataforma e os debates anteriores e, em seguida, perguntou aos 

membros do Grupo de Trabalho, com base nos contributos da plataforma, que outras propostas concretas 

poderiam ser apresentadas e de que forma o trabalho em curso no grupo poderia ser desenvolvido.  

 

3.1   Educação 

A presidente observou que, até à data, os principais temas destacados foram os seguintes: assegurar a 

igualdade de acesso à educação, especialmente no contexto da pandemia; promover a identidade europeia 

através de programas de ensino comuns ou de um livro de história; combater o racismo e a intolerância 

através da educação; promover uma educação preparada para o futuro, que abranja o clima, a digitalização 

e as competências sociais; desenvolver uma base comum entre as empresas e os estabelecimentos de ensino, 

a fim de responder melhor às necessidades do mercado; melhorar o acesso aos programas de mobilidade 

(Erasmus+) e a sua visibilidade, bem como melhorar o reconhecimento dos programas de aprendizagem. O 

debate centrou-se nos seguintes temas:  

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220121-1000-SPECIAL-OTHER-1
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- Acesso a uma educação de qualidade e à aprendizagem ao longo da vida em zonas remotas ou rurais, 

mas também para grupos marginalizados. Houve apelos à criação de infraestruturas digitais sólidas 

em toda a UE e ao desenvolvimento de recursos e ensino em linha, designadamente plataformas de 

ensino, com vista a ajudar estudantes e professores. Foi mencionada a ideia de um quadro europeu 

comum de referência para uma educação de qualidade.   

- Tornar a educação orientada para o futuro foi também um tema abordado em várias intervenções: 

ensinar às crianças competências sociais, relações interpessoais e competências de comunicação, 

questões de saúde e ambiente, mas também requalificar os adultos que tenham de mudar de 

emprego. Houve apelos à formação de professores com vista a uma melhor oferta de ensino, bem 

como para assegurar a disponibilidade de manuais atualizados, nomeadamente através de uma 

plataforma em linha. Uma sugestão consistiu em oferecer a todos os jovens um conjunto de 

competências garantidas reconhecidas em toda a UE.  

- Foi sugerido o desenvolvimento de um plano concreto para a implementação do Espaço Europeu da 

Educação até 2025.  

- Foi mencionada a intensificação do incentivo à mobilidade dos professores e dos funcionários/políticos 

a nível local e o desenvolvimento do programa Erasmus+ através da aprendizagem híbrida e em linha. 

Foram manifestadas preocupações quanto à fuga de cérebros devido a restrições económicas ou como 

um efeito secundário da mobilidade.  

- Houve apelos no sentido de dispor de um módulo ou currículo alargado para ensinar a Europa nas 

escolas (que abranja a história, a cultura, os valores e os assuntos da atualidade), ou de uma vertente 

comum sobre a história da UE e o funcionamento das instituições como solução mais limitada, com o 

objetivo de promover a identidade europeia comum.  

- Foram apresentadas ideias para combater o racismo e a intolerância através da introdução de aulas 

de ética na escola, possivelmente com cariz obrigatório, ensinando sobre questões como a igualdade 

de género, a orientação sexual e a sociedade inclusiva. 

- Foi também mencionada a necessidade de um maior reconhecimento mútuo dos diplomas 
académicos e dos programas de aprendizagem, nomeadamente para os migrantes e refugiados.  

- A promoção das línguas minoritárias através de oportunidades educativas, debatida anteriormente 
no contexto da cultura, foi sublinhada. 

 
3.2   Desporto 

A presidente observou que, até à data, os principais temas destacados foram os seguintes: estilos de vida 

pouco saudáveis; a necessidade de políticas em matéria de desporto e de saúde mais integradas a nível 

europeu; promover a identidade europeia através de equipas da UE e da marca da UE; a necessidade de uma 

maior sensibilização para o tema, nomeadamente através da Semana Europeia do Desporto; e promover o 

conhecimento dos desportos tradicionais. No debate, foram destacadas as seguintes ideias:  

- A necessidade de proporcionar melhores infraestruturas e financiamento para o desporto de base e 
não apenas o «desporto de elite», bem como de apoiar os clubes desportivos locais e de proporcionar 
educação no desporto e estilos de vida saudáveis, em especial para as crianças mais jovens. A 
necessidade de mais professores do desporto foi mencionada no mesmo contexto, bem como a 
importância da aprendizagem entre pares e do intercâmbio de boas práticas entre dirigentes 
desportivos. 

- A criação de uma política desportiva comum a nível da UE, que abranja o estilo de vida e o desporto 
profissional e garanta a todas as crianças o acesso ao desporto, também no âmbito da implementação 
da Garantia para a Infância. 

- Foi mencionada uma ideia de utilizar a Semana Europeia do Desporto e eventos em toda a UE para 
promover os desportos locais e tradicionais.  

- Algumas intervenções centraram-se no contributo do desporto para a promoção de uma sociedade 
inclusiva (nomeadamente a igualdade de tratamento entre homens e mulheres).  

- Foi recordada a ideia de utilizar equipas da UE e uma bandeira da UE em competições internacionais 
para promover a identidade europeia. 
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3.3   Juventude 

A presidente observou que, até à data, os principais temas destacados foram os seguintes: como combater 

o desemprego dos jovens e melhorar o acesso a empregos de qualidade, nomeadamente proibindo os 

estágios não remunerados; uma maior participação dos jovens no processo de tomada de decisão e a 

redução da idade de voto para 16 anos; integração da juventude nas diferentes políticas da UE; aumentar e 

expandir a mobilidade através do programa Erasmus+. No debate, os membros do Grupo de Trabalho 

destacaram, em particular: 

- A sua preocupação em garantir o acesso dos jovens ao mercado de trabalho e a empregos de 
qualidade. As ideias concretas mencionadas incluíram a proibição, a nível europeu, de estágios não 
remunerados através de um instrumento jurídico, excluindo práticas salariais discriminatórias, como 
salários mínimos dos jovens, ou a possibilidade de discriminação positiva a favor dos jovens, bem como 
a combinação da educação com o trabalho prático nas empresas.  

- A ideia de criar uma plataforma para a juventude que ofereça uma melhor orientação aos jovens, 
permitindo-lhes trocar ideias, explorar oportunidades de estudo, emprego e estágios, melhorando 
também a sua compreensão das necessidades das empresas.  

- A sugestão de criar um mecanismo de financiamento para projetos de empreendedorismo jovem, com 
o objetivo de criar milhões de empresas em fase de arranque em 10 anos, em consonância com a ideia 
pertinente da plataforma digital multilingue.  

- A importância de implementar e reforçar a Garantia para a Juventude em todos os Estados-Membros 
e de dar resposta os problemas com que os jovens se deparam no contexto da pandemia, bem como 
de aumentar o apoio prestado aos técnicos de juventude e às organizações de juventude, 
nomeadamente através de financiamento, bem como a sugestão de um quadro comum de referência 
a nível da UE para apoiar os técnicos de juventude.            

- Foi igualmente referido um melhor reconhecimento da aprendizagem informal e não formal.  
- Garantir o acesso dos jovens à proteção social e dar resposta ao problema da habitação, 

nomeadamente através de financiamento da UE.  
- Uma melhor participação dos jovens no processo de tomada de decisão e na conceção e execução das 

políticas da UE, indo para além das «questões da juventude» e do ciclo de vida da Conferência. A ideia 
de conceder o direito de voto a partir dos 16 anos de idade voltou a dividir opiniões. Foi sugerido que 
qualquer direito desse tipo deva ser acompanhado de educação cívica e de um currículo europeu 
comum. 

- A criação de um serviço cívico europeu foi novamente levantada como meio de reforçar a 
solidariedade. 
 

3.4   Cultura 

A presidente observou que, até à data, os principais temas destacados foram os seguintes: como promover 

uma identidade europeia, nomeadamente através da organização de eventos internacionais e da promoção 

do património europeu e dos intercâmbios culturais; a proteção das minorias (línguas e culturas); a 

necessidade de uma proteção social e de um estatuto de proteção para os artistas; o papel da educação e da 

cultura na luta contra o racismo e a intolerância. A ideia de um «Comissário da Cultura» foi igualmente 

levantada. No debate, foram acrescentados ou repetidos os seguintes pontos:  

- Promover a inclusão social e a luta contra o racismo e a intolerância através da cultura, por exemplo, 
reduzindo os obstáculos à participação e apoiando projetos e ONG que promovam estes objetivos.  

- Criar um fundo específico de apoio ao património cultural, que reuniria diferentes fontes de 
financiamento a nível da UE, e promover o património cultural através de meios digitais. 

- O grande interesse pela iniciativa Bauhaus europeu e a necessidade de continuar a promovê-la em 
todas as regiões europeias.  
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- A ideia de um «passe cultural» europeu, que fosse além dos bilhetes de comboio gratuitos no âmbito 
da iniciativa DiscoverEU, para incentivar os jovens a descobrir a Europa a nível cultural. Foi também 
apresentada a ideia de livros para promover a identidade europeia. 

- A preocupação com a proteção das línguas minoritárias foi reiterada, com sugestões para a criação de 
uma «política holística de multilinguismo» financiada pela UE, garantindo que as crianças possam 
estudar e ser ensinadas em línguas minoritárias e financiando conteúdos multilingues e o 
recrutamento de professores. Neste contexto, houve também alguns apelos no sentido de assegurar 
a aplicação da Convenção-Quadro do Conselho da Europa para a Proteção das Minorias Nacionais e de 
incentivar os Estados-Membros a aderirem à Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias.  

- As ideias de um estatuto europeu para os artistas e o incentivo à sua mobilidade voltaram a ser 
abordadas.  
 

4. Alocução final da presidência 

Nas suas observações finais, a presidente assinalou semelhanças nas ideias mencionadas durante as reuniões 

do Grupo de Trabalho, considerando que este é um bom lugar para o Grupo de Trabalho iniciar o debate 

sobre as recomendações dos cidadãos. Resumiu os principais pontos do debate e observou que seriam 

organizados mais trabalhos com base nas recomendações dos painéis de cidadãos.  
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Anexo: Lista dos membros do Grupo de Trabalho  

 

Presidente Silja Markkula Fórum Europeu da Juventude 

    

Forma de 
tratamento 

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. 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 

Sra. Daniela DUMITRU  Painéis de cidadãos europeus 

Deputada Laurence FARRENG Parlamento Europeu 

Deputada Kinga GAL Parlamento Europeu 

Sra.  Josune  GOROSPE Parlamentos nacionais 

Sr. Enzo GORZA Painéis de cidadãos europeus 

Deputada Alicia HOMS GINEL Parlamento Europeu 

Sra. Zuzana HOZLÁROVÁ Eventos/painéis de cidadãos nacionais 

Sra.  Tea JARC Parceiros sociais 

Sra.  Danuta  JAZŁOWIECKA Parlamentos nacionais 

Sra.  Željka  JOSIĆ Conselho 

Sr. Peter  KMEC Parlamentos nacionais 

Sr. Antonis KOURRAS Eventos/painéis de cidadãos nacionais 

Sra. Regina LAUCYTE  Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Silja MARKKULA Fórum Europeu da Juventude 

Sr. Kieran MCCARTHY Comité das Regiões 

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 Eventos/painéis de cidadãos nacionais 

Sr. Pascual NAVARRO Conselho da União Europeia 

Deputado Victor NEGRESCU Parlamento Europeu 

Sra. Aoife O’LEARY Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Elyes OUERGHI  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. George  PAPANDREOU Parlamentos nacionais 

Sr. Luc PAQUE Conselho 

Sr. Igors  PIMENOVS Parlamentos nacionais 

Sra.  Anne PRÉDOUR Conselho 

Sr. Paul  RUBIG Comité Económico e Social Europeu 
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Sr. Piero SAVARIS  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. David SMOLJAK 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 

 


