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

Presidida por Silja Markkula, Presidente do Fórum Europeu da Juventude 

Sexta-feira, 11 de março de 2022, das 9h00 às 11h00 

 

1. Observações introdutórias da Presidente  
 
A reunião teve lugar em formato híbrido e foi transmitida via Internet (registo disponível aqui). A 
Presidente deu as boas-vindas aos participantes e explicou que o objetivo da reunião é debater as 
recomendações atribuídas ao grupo de trabalho na sequência da última sessão do Painel de Cidadãos 
Europeus sobre «Uma economia mais forte, justiça social e emprego/Educação, cultura, juventude e 
desporto/transformação digital», em Dublim. O principal objetivo da reunião foi ouvir a apresentação de 
recomendações por parte dos cidadãos e recolher opiniões. No que diz respeito à questão das 
recomendações que se sobrepõem a vários grupos de trabalho, a Presidente explicou que seria proposta 
uma solução mais tarde. Em termos de organização, a Presidente propôs estruturar os debates em torno 
dos seguintes grupos: educação, juventude, desporto, multilinguismo, intercâmbios culturais e educação 
ambiental, digitalização. A Presidente especificou que estes grupos poderão mudar e que foram concebidos 
apenas para facilitar os debates. 
 
2. Apresentação pelos cidadãos das recomendações do Painel de Cidadãos Europeus 1, seguida de debate   
 
O representante do Painel dos Cidadãos Nacionais dos Países Baixos apresentou, em primeiro lugar, as 3 
recomendações propostas pelo painel: 
 

• Incentivar os estudos no estrangeiro, assegurando simultaneamente que os estudantes se integrem 
no seu país de acolhimento e tomando medidas para evitar a fuga de cérebros 

• Deixar questões como a cultura e o desporto para os Estados-Membros 
• Melhorar a aprendizagem de línguas e reforçar os intercâmbios culturais, respeitando a diversidade 

uns dos outros 
 
No que diz respeito às recomendações do Painel de Cidadãos Europeus, o primeiro grupo sobre educação 
centrou-se nos aditamentos ao currículo (recomendações 5, 15, 18 e 33), com a educação sobre 
competências sociais, perigos para a Internet e o ambiente, bem como na harmonização das normas 
educativas (recomendações 3, 37). Os cidadãos apresentaram as recomendações correspondentes, tendo 
sido levantadas as seguintes observações: 
 

• De um modo geral, os membros do grupo de trabalho apoiaram as recomendações, em especial as 
que tratam das competências sociais e do reconhecimento mútuo de diplomas. Vários oradores 
mencionaram igualmente normas mínimas em matéria de educação. 

• Foram feitas várias sugestões para incluir outros elementos. Uma ideia comum era acrescentar a 
educação cívica, ou a educação sobre a história e os valores europeus, ao programa curricular. Os 
cidadãos responderam afirmando que esta ideia estava subjacente a todas as recomendações. Foi 
também mencionada a educação sobre questões económicas e financeiras/empreendedorismo e 
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educação não formal/informal. Alguns membros lamentaram a falta de ênfase na aprendizagem ao 
longo da vida. Outros consideraram importante avançar no Espaço Europeu da Educação, 
mencionando o ensino superior e as ligações com a ciência e a investigação. 

• Além disso, o tema das competências suscitou debate. Vários membros salientaram que a 
educação, incluindo questões como disciplinas/currículos escolares, é uma competência nacional e, 
por vezes, regional ou local. Por outro lado, alguns consideraram que uma maior coordenação ou 
harmonização no domínio da educação poderia ser benéfica. 

 
No que diz respeito ao tema da juventude, os cidadãos apresentaram duas recomendações (4, 6), sobre a 
possibilidade de os estudantes do ensino secundário visitarem empresas e organizações sem fins lucrativos 
na qualidade de observadores, e sobre a preparação de planos para minimizar o impacto das crises nos 
jovens. Os membros do grupo de trabalho apresentaram as seguintes observações: 
 

• As reações à recomendação sobre as visitas de observação foram algo heterogéneas. Alguns 
membros elogiaram a ideia pela sua capacidade de ligar melhor os estudantes ao mercado de 
trabalho e trouxeram exemplos de regimes existentes em alguns Estados-Membros. Outros 
solicitaram esclarecimentos sobre o objetivo das visitas, considerando importante estabelecer uma 
distinção entre orientação profissional para alunos e estágios/aprendizagens, que não podiam 
começar numa idade precoce e tinham de ser pagos.  

• Alguns membros sugeriram o aditamento da recomendação n.º 1 do Painel de Cidadãos Europeus 
sobre salários mínimos no debate, a fim de abordar a questão dos salários inferiores aos mínimos 
para os jovens trabalhadores. 

• No que diz respeito à elaboração de planos de crise, os membros apoiaram a ideia, referindo a 
importância do acesso e das plataformas digitais. Apresentaram igualmente sugestões para a sua 
aplicação no contexto atual, no que diz respeito ao acolhimento de jovens refugiados ucranianos 
nas escolas e universidades e à aceleração do reconhecimento dos diplomas dos requerentes de 
asilo.  

• De um modo mais geral, no que diz respeito à juventude, foram levantadas algumas ideias 
adicionais, como a criação de um serviço cívico europeu e a institucionalização das relações entre a 
UE e as organizações de juventude europeias.  

 
Relativamente ao tema do desporto, foi apresentada uma recomendação (29) sobre uma melhor promoção 
dos benefícios do desporto para a saúde. As reações foram as seguintes: 
 

• Os membros congratularam-se com a ideia e o seu potencial para as políticas de saúde. 
• De um modo mais geral, sobre o tema do desporto, os membros mencionaram também a 

importância do desporto para a coesão e a inclusividade das comunidades, promovendo o desporto 
local e os intercâmbios transfronteiriços no desporto para os cidadãos comuns, bem como a 
inclusão de símbolos da UE em competições internacionais. 

 
No que diz respeito ao multilinguismo, os cidadãos apresentaram recomendações (32, 38) que propõem a 
promoção do multilinguismo e da aprendizagem de línguas na escola e fazer do inglês uma disciplina 
central. Os membros do grupo de trabalho apresentaram as seguintes reações a estas recomendações: 
 

• De um modo geral, os membros apoiaram a ideia de promover melhor o multilinguismo. 
• Alguns oradores comentaram a escolha e o nível das línguas ensinadas. Alguns membros 

expressaram, nomeadamente, a ideia de que o objetivo de um nível C1 para todos os estudantes 
na sua segunda língua da UE era demasiado ambicioso. Outros membros consideraram que, por 
vezes, seria mais prático ensinar outra língua que não o inglês como disciplina central, por exemplo, 
uma língua vizinha. 

• Alguns membros apelaram à proteção das línguas regionais e minoritárias.  
• Com o objetivo mais amplo de promover a aprendizagem de línguas, foi proposta a ideia de alargar 

o Dia europeu das línguas a uma semana ou a um mês. 
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No domínio dos intercâmbios culturais e da educação ambiental, foram apresentadas duas recomendações 
(35, 36), que sugeriram a criação de uma plataforma com material didático sobre o ambiente e a melhoria 
do acesso aos programas de intercâmbio. A título de feedback, foram levantadas as seguintes questões: 
 

• Os membros congratularam-se com ambas as recomendações. 
• No que diz respeito à criação de uma plataforma, alguns membros consideraram que as 

plataformas existentes poderiam ser melhoradas ou mais bem promovidas, possivelmente através 
de uma abordagem multimédia. 

• Um membro lamentou a falta de recomendações sobre a cultura e sugeriu ir mais longe com a 
criação de um programa de renovação do património cultural, um estatuto europeu para os artistas 
e o desenvolvimento do programa DiscoverEU, acrescentando um «passe cultural». Foi igualmente 
salientado o papel da iniciativa Novo Bauhaus Europeu. 

 
No que diz respeito à digitalização, os cidadãos apresentaram duas recomendações (41, 48) que propõem 
promover a educação sobre desinformação e segurança em linha e a educação para melhorar o 
pensamento crítico entre os europeus. Os membros do grupo de trabalho apresentaram as seguintes 
observações: 
 

• Salientaram que as recomendações diziam respeito a temas importantes e pertinentes. 
• Foram feitas várias sugestões no que diz respeito à sua aplicação, como o mapeamento de novas 

tecnologias de aprendizagem, a utilização de ferramentas e plataformas existentes, bem como a 
realização de alguns esforços especiais de comunicação para chegar aos jovens. Foi igualmente 
mencionada a inclusão da educação para os meios de comunicação social no Espaço Europeu da 
Educação. 

 
3. Observações finais da Presidente 
 
A Presidente concluiu a reunião explicando as próximas etapas do processo, observando que o Secretariado 
Comum reunirá os contributos recolhidos durante a Conferência e que seriam elaborados projetos de 
propostas nesta base. Os membros do grupo de trabalho poderão debater estes projetos de propostas na 
próxima reunião do grupo de trabalho. 


