
 

 

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

Presidido por Silja Markkula, presidente do Fórum Europeu da Juventude 

Quinta-feira, 7 de abril de 2022, das 18 às 20 horas 

 

1. Observações introdutórias da presidente  
 
A reunião teve lugar em formato híbrido e foi transmitida via Internet (registo disponível aqui). Depois de 
dar as boas-vindas aos participantes, a presidente explicou que a reunião se centraria nos projetos de 
propostas revistos, que foram preparados com base nos debates do Grupo de Trabalho. Acrescentou que 
as recomendações do Painel de Cidadãos Nacionais italiano foram tidas em conta no documento, 
nomeadamente nos grupos temáticos 1 e 3. 
 
2. Intervenção da porta-voz 
 
A porta-voz do Grupo de Trabalho manifestou o seu apoio geral aos projetos de propostas e explicou as 
alterações introduzidas que seriam especialmente importantes para os participantes no Painel dos 
Cidadãos Europeus. Salientou que as alterações não deveriam resultar num afastamento excessivo das 
recomendações do Painel de Cidadãos, por exemplo, no que diz respeito à proibição de estágios não 
remunerados ou à idade mínima para poder votar.  
 
3. Apresentação e debate sobre os projetos de propostas tendo em vista a sua apresentação na reunião 
plenária de 8 de abril 
 
A presidente declarou que, na sequência de vários pedidos apresentados na reunião anterior, o desporto 
deveria ser considerado um grupo temático independente. Sugeriu que se analisasse individualmente cada 
um dos grupos temáticos, apresentando, em primeiro lugar, as alterações e, subsequentemente, dando a 
palavra aos participantes para comentários adicionais. Ao longo do debate, Signe Ratso interveio em nome 
da Comissão Europeia, nomeadamente, para chamar a atenção para as iniciativas já lançadas. Os 
participantes manifestaram, de um modo geral, o seu apoio aos projetos de propostas e formularam as 
seguintes observações adicionais: 
 
No que diz respeito ao grupo temático sobre educação:  

- neste objetivo, poderia ser acrescentada uma referência à importância da aprendizagem ao longo 
da vida nas zonas rurais; 

- no que diz respeito à coordenação dos programas educativos, deve ser incluído um quadro de 
competências partilhadas (especialmente para a educação cívica), que tenha em conta todos os 
níveis de governo envolvidos na política de educação (no que diz respeito à coordenação versus 
harmonização, a versão italiana deve ser retificada); 



 

 

- no concernente à medida relativa à educação orientada para o futuro e à aprendizagem ao longo 
da vida, foram apresentadas, entre outras, as seguintes ideias: a formação gratuita no local de 
trabalho, alteração das CTEM para CTEAM com vista a incluir as humanidades, e integração do 
empreendedorismo e da literacia económica num subponto. Um dos participantes propôs que se 
mencionasse a «sustentabilidade ambiental» e que se especificasse que «os programas em curso 
sobre literacia mediática devem ser melhorados», a fim de estar em consonância com os trabalhos 
em curso da Comissão. 

- no que diz respeito à formação de professores, vários participantes sugeriram que se acrescentasse 
uma dimensão europeia, apoiando a sua mobilidade para partilhar boas práticas e conferindo-lhes 
uma função de mentores para os estudantes; 

- foi proposto reformular a expressão «banda larga eficiente com boa conectividade» para 
«conectividade eficiente de banda larga». 

 
No que diz respeito ao grupo temático sobre as questões europeias da juventude: 

- neste objetivo, deve ser reforçado o papel das organizações de juventude com as instituições da UE 
e os governos nacionais; 

- a introdução de um «teste juventude» como parte do exercício de avaliação de impacto antes da 
apresentação de propostas legislativas foi apoiada por membros do grupo de trabalho; 

- no que diz respeito à participação dos jovens na política, alguns participantes manifestaram 
dúvidas quanto à redução da idade mínima de voto, enquanto outros se pronunciaram a favor, 
invocando a responsabilidade penal e fiscal dos jovens, e congratularam-se com a forma clara como 
a redação da proposta foi formulada; 

- no âmbito das visitas de observação, foi sugerido suprimir a referência aos subsídios, considerada 
pouco clara pelos participantes, e acrescentar a possibilidade de se tornar empresário como uma 
opção de orientação profissional; 

- no que diz respeito à Garantia Europeia da Juventude, convém fazer referência a todos os níveis de 
governo europeus envolvidos na sua aplicação; 

- no que diz respeito à proibição de estágios não remunerados e à conformidade dos estágios e 
empregos com normas de qualidade, vários oradores descreveram a expressão «mercado de 
trabalho aberto» como pouco clara e um participante propôs reformulá-la para «fora da educação 
formal»; 

- relativamente à questão de um nível de vida razoável, vários participantes sugeriram que a 
comparação com grupos etários mais velhos não era adequada e poderia criar alguma confusão; 

- por último, as ideias relativas à medida relativa à fuga de cérebros são as seguintes: preconizar o 
recurso a políticas inovadoras adaptadas e a financiamentos da UE e, fazer referência às zonas 
subpovoadas que estão particularmente expostas a este problema. 

 
No que se refere ao grupo temático sobre cultura e intercâmbios, a presidente apresentou as propostas 
revistas e as ideias apresentadas pelos participantes, nomeadamente: 

- no respeitante aos intercâmbios, poderia mencionar-se um programa de intercâmbio de cidadãos 
idosos, uma vez que os idosos podem desempenhar um papel crucial na partilha do património, 
bem como a abertura do programa Erasmus a representantes locais e regionais; 

- de um modo geral, a frase sobre a promoção do inglês foi considerada bastante equilibrada; a 
referência a «países vizinhos» deve ser mais precisa: «países vizinhos da UE»; 

- no que diz respeito à medida relativa ao multilinguismo, foi solicitado que se fizesse referência 
tanto à Convenção-Quadro para a Proteção das Minorias Nacionais como à Carta Europeia das 
Línguas Regionais ou Minoritárias, e que se utilizasse uma expressão mais forte do que «registar». 



 

 

Foi também avançada a ideia de uma instituição especial da UE consagrada à proteção e promoção 
das línguas minoritárias; 

- no que diz respeito ao património cultural europeu, propôs-se acrescentar uma referência à cultura 
europeia e fazer referência ao programa de geminação de cidades; 

- vários oradores salientaram a importância da adoção de um estatuto europeu dos artistas. 
 
No que diz respeito ao desporto, a presidente apresenta o novo grupo temático. Diversos participantes 
consideraram que o grupo poderia ser alargado e sugeriram as seguintes ideias:  

- no âmbito do objetivo, a formulação «o desporto encontra-se na encruzilhada de muitas questões» 
poderia ser reformulada para mencionar «a importância crucial do desporto para as sociedades 
europeias»; 

- foi sugerido que não se fizesse referência aos «desportos de elite», mas aos «desportos 
profissionais e comerciais», por oposição aos desportos populares e de massas, que deveriam ser 
incluídos nos programas de mobilidade;  

- por último, a medida relativa à necessidade de uma melhor apresentação da identidade europeia 
deve dizer respeito à exibição de símbolos da UE em geral e não apenas da bandeira. 

 
 
 
4. Observações finais da presidente 
 
A presidente concluiu a reunião agradecendo aos participantes o seu trabalho e declarando que esta 
reunião poderá ser a última do Grupo de Trabalho. Especificou ainda que não haverá uma nova versão das 
propostas a apresentar na sessão plenária no dia seguinte, uma vez que não poderiam ser traduzidas a 
tempo. No entanto, os contributos feitos durante a reunião serão tidos em conta durante as suas 
observações na qualidade de presidente e serão tidos em consideração nas próximas etapas. 


