
 

 

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

Presidido por Silja Markkula, presidente do Fórum Europeu da Juventude 

Sexta-feira, 25 de março de 2022, das 9:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:00 

 

1. Observações introdutórias da presidente  

 

A reunião teve lugar em formato híbrido e foi transmitida via Internet (gravações disponíveis aqui e aqui). 

Após dar as boas-vindas aos participantes, a presidente explicou que o objetivo da reunião era debater 

projetos de propostas elaborados com base nas recomendações dos painéis de cidadãos. A presidente 

propôs que a reunião fosse estruturada pela análise das medidas uma a uma.  

 

Além disso, anunciou a publicação do 4.º Relatório da Plataforma Digital. Destacou novos contributos neste 

relatório, nomeadamente, no que diz respeito à precariedade no trabalho e ao desemprego dos jovens, às 

disparidades sociais e geográficas no acesso ao ensino superior e à cultura, a um «passe dos museus à 

escala da UE» que se adeque às necessidades das pessoas com deficiência, ao profissionalismo dos 

profissionais da cultura, à igualdade de género no desporto e aos desportos menos conhecidos.  Incentivou 

os membros do Grupo de Trabalho a ter em conta o relatório. 

 

2. Intervenção da porta-voz 

 

A porta-voz do Grupo de Trabalho interveio para apresentar projetos iniciais de propostas e explicar a 

metodologia seguida durante a sua elaboração. Sublinhou que alguns elementos necessitavam de um 

debate mais aprofundado, uma vez que não foram expressamente mencionados nas recomendações dos 

painéis de cidadãos ou se sobrepõem a outros grupos de trabalho. 

 

3. Apresentação e debate dos projetos de propostas iniciais com vista à apresentação de projetos de 

propostas na sessão plenária de 26 de março 

 

No debate que se seguiu, os participantes dispunham da lista de projetos de propostas e debateram cada 

uma das medidas segundo a ordem do texto. 

 

No que diz respeito ao grupo sobre educação, vários membros do Grupo de Trabalho sublinharam a noção 

de «Espaço Europeu da Educação» e a necessidade de financiamento. Em seguida, foram levantadas as 

seguintes questões:  

- Um membro do Grupo de Trabalho afirmou que o princípio da igualdade de acesso à educação e à 

aprendizagem ao longo da vida, bem como o reconhecimento dos diplomas e das competências 

profissionais, devem também referir-se explicitamente aos refugiados. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220325-0900-SPECIAL-OTHER-1
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220325-1400-SPECIAL-OTHER-1


 

 

- O termo «harmonização» do nível de ensino suscitou algum ceticismo e seria aconselhável 

substituí-lo por «coordenação».  

- Tal como referido na recomendação do PCE, os Estados-Membros devem acordar e adotar um nível 

mínimo certificado de educação nas disciplinas essenciais que comecem no ensino primário. 

- A necessidade de melhorar o reconhecimento mútuo dos diplomas, não esquecendo as 

competências profissionais (por exemplo, nos domínios do ambiente e do digital). Poderia também 

ser mencionado um quadro europeu para as aprendizagens com base em módulos específicos.  

- As propostas devem prever o direito à formação no local de trabalho.  

- A UE deve defender o reconhecimento da aprendizagem formal e informal, inspirando-se, por 

exemplo, no prémio «Cidade de Aprendizagem» da UNESCO e aproveitando o papel fundamental 

que as associações desportivas, bem como as organizações culturais e de juventude, podem 

desempenhar neste contexto. Neste contexto, estas organizações devem gozar de um maior 

reconhecimento. 

- No âmbito do desenvolvimento da educação orientada para o futuro e da aprendizagem ao longo 

da vida na Europa, vários membros do Grupo de Trabalho insistiram na necessidade de um plano 

abrangente. Algumas das alterações sugeridas incluíam: complementar a educação cívica com 

cursos sobre a história europeia, os valores da UE e o papel da UE no mundo; a referência às 

«CTEAM» (incluindo artes e humanidades) e não às CTEM. Foram igualmente apresentadas 

sugestões no sentido de combinar todas as medidas relativas ao pensamento crítico e à educação 

digital numa mesma medida, com vários ajustamentos: utilizar um termo mais específico do que 

«ceticismo», fazer referência à «literacia mediática» e não à educação digital, eliminar a referência 

à «desinformação» (que pode ser entendida como um incentivo à censura) e mencionar a luta 

contra a intimidação e o racismo.  

- No que diz respeito aos métodos de ensino, foi feito um pedido de supressão de jogos de vídeo 

participativos ou do termo «ludificação» em vez de «jogos de vídeo». 

- No que diz respeito à formação dos professores, foi sugerido mencionar a sua mobilidade através 

do programa Erasmus + e criar uma plataforma que permita o acesso ao material didático e aos 

conhecimentos adquiridos na Europa. Alguns participantes apelaram a que os professores 

desempenhassem mais um papel de mentoria junto dos alunos e estivessem mais atualizados com 

as redes sociais. Foi igualmente sugerida a substituição do termo «apoiar» por «desenvolver os 

programas existentes» ou «apoiar a formação sistémica e contínua de qualidade». 

- Quanto ao acesso à Internet para todas as crianças e famílias, foram feitas várias sugestões de 

reformulação, tais como o aditamento do termo «banda larga» e a supressão da referência à 

pandemia com vista a manter o carácter abrangente da medida. Alguns oradores apelaram 

igualmente a que o âmbito de aplicação da medida fosse alargado a todos os indivíduos, incluindo 

para efeitos de trabalho. 

- Por último, vários participantes sugeriram que a plataforma de informação para o intercâmbio de 

conhecimentos e experiências deveria incluir soluções para os jovens e ser transferida para o grupo 

sobre a juventude. Foi também sugerido que a plataforma recolhesse informações sobre todos os 

programas existentes e as oportunidades disponíveis.  

 

No que se refere ao grupo sobre questões relacionadas com a juventude, os participantes fizeram as 

seguintes observações no âmbito de cada medida: 

- No que diz respeito à participação e representação dos jovens, algumas das sugestões incluíam: 

substituir o termo «continente» por «União Europeia», acrescentando «tomada de decisão» a 

«processos democráticos», criação de um «sistema de teste da juventude» sistemático, a fim de 

avaliar o impacto da legislação europeia nos jovens (referenciado no último relatório da 



 

 

plataforma). A ideia de reduzir a idade de voto para as eleições para o Parlamento Europeu, 

possivelmente com a redação do Parlamento Europeu e sob a condição de reforçar a educação 

cívica e a educação sobre a UE no programa curricular, foi debatida em profundidade.  

- Vários oradores apelaram a uma formulação mais subtil no que diz respeito às «visitas em regime 

de observação» (que nunca deveriam ser consideradas uma luz verde para o trabalho infantil): 

limitar a duração da visita, eventualmente suprimindo a referência aos subsídios, e associar estas 

visitas a um quadro de orientação profissional e mentoria no âmbito da educação formal. Outras 

ideias incluíam a criação de um serviço cívico europeu com mobilidade, o incentivo à formação dual 

e a abordagem da Garantia Europeia da Juventude numa medida distinta. 

- No âmbito da conformidade dos postos de trabalho e dos estágios com as normas de qualidade, os 

participantes debateram a remuneração dos estágios. O Grupo de Trabalho manifestou o seu apoio 

à proibição de estágios não remunerados, tendo o cuidado de não reduzir o leque de 

oportunidades oferecidas aos jovens, sendo que a questão dos estágios no ensino teria de ser 

analisada mais aprofundadamente. Uma alternativa poderia ser a concessão de apoio financeiro 

público aos estagiários.  

- As atividades de voluntariado, distintas dos empregos e dos estágios, teriam de ser promovidas. 

- No que diz respeito à igualdade de acesso dos jovens à proteção social, os participantes sugeriram 

ir mais longe no que se refere ao acesso à habitação. Alguns membros do Grupo de Trabalho 

propuseram, nomeadamente, tornar a habitação ou o acesso à habitação a preços acessíveis um 

direito humano. Foi feita uma sugestão no sentido de prever medidas específicas para proteger os 

órfãos quando abandonam o seu orfanato devido à sua idade. 

- No âmbito da prevenção da fuga de cérebros, foi proposto que um país que receber um indivíduo 

cuja educação se baseou em financiamento público deva compensar financeiramente o país de 

origem, embora alguns membros tenham sublinhado o risco de comprometer a liberdade de 

circulação na UE. Outro orador sugeriu que a «mobilidade forçada» poderia ser evitada através do 

nivelamento dos salários em toda a UE. 

- Por último, no que diz respeito às medidas de gestão de crise destinadas aos jovens, foi feita uma 

observação de que os cenários não podiam ser pormenorizados, tal como referido na 

recomendação do PCE. 

 

No que se refere ao grupo sobre a promoção da identidade europeia, os oradores levantaram as seguintes 

questões: 

- A «cultura» mundial não consta do título do grupo, que deveria igualmente fazer referência à 

diversidade. 

- Outra ideia para desenvolver uma «cultura de intercâmbio» seria o Passaporte Europeu da Cultura. 

- No que diz respeito à promoção do multilinguismo, os oradores expressaram a opinião de que é 

necessária uma formulação mais matizada, uma vez que não só o nível C1 solicitado em inglês 

parece irrealista, mas também a aprendizagem da língua dos países vizinhos mais próximos, 

especialmente nas zonas transfronteiriças, ou da minoria nacional no país, pode ser igualmente 

importante. Vários oradores insistiram numa melhor proteção das línguas minoritárias e regionais, 

possivelmente através de um instrumento vinculativo. Neste contexto, foi evocada a Convenção-

Quadro do Conselho da Europa para a Proteção das Minorias Nacionais, bem como uma sugestão 

de criação de uma agência dedicada à proteção destas línguas.  

- No que diz respeito às oportunidades de partilha da cultura europeia, foram feitas várias sugestões: 

substituir «construir a sua identidade europeia comum» por «explorar a sua identidade europeia 

comum», acrescentando «sem fronteiras» após «partilhar a cultura europeia», com a precisão 

«nomeadamente no domínio dos meios de comunicação social» — uma vez que continua a ser 



 

 

surpreendente que os utilizadores deixem de ter acesso aos mesmos conteúdos no momento em 

que atravessem uma fronteira dentro da UE. No entanto, outro orador manifestou a sua relutância 

em relação a essa menção, uma vez que não serviria os interesses dos autores. Foi feita uma 

sugestão para celebrar melhor o Dia da Europa, nomeadamente a nível local. 

- Por último, no âmbito da proteção do património cultural europeu, os participantes sugeriram as 

seguintes ideias: referência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e ao Pacto 

Ecológico Europeu, criação de um estatuto europeu dos artistas e de um programa específico 

dedicado à proteção do património cultural europeu. 

 

Por último, chegou-se a um consenso sobre a criação de um quarto grupo dedicado ao desporto 

relacionado com a inclusão, a educação para um estilo de vida saudável (incluindo a saúde mental), a 

valorização da identidade europeia, a promoção de uma cultura de intercâmbio e a proteção do património 

cultural (desporto local e regional). 

 

Durante o debate, o vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, interveio à distância para 

prestar homenagem ao trabalho do Grupo de Trabalho, especialmente no domínio da educação. 

Manifestou o apoio da Comissão à criação de um Espaço Europeu da Educação baseado num currículo 

comum e num sistema comum de diplomas, e sublinhou o contributo que um programa Erasmus + mais 

bem financiado e mais amplo representa. Descreveu a cultura europeia como um «agregado da nossa 

diversidade» ligado em torno de valores comuns, como a proibição da pena de morte e a segurança social, 

que estão no cerne de um sentimento de pertença à Europa. Assinalou um impulso para uma certa 

convergência no domínio da cultura através de programas como o programa Europa Criativa, bem como 

para a promoção do património cultural europeu, ajudando as comunidades e protegendo as zonas de 

interesse histórico.  

 

4. Observações finais da presidente 

 

A presidente concluiu a reunião agradecendo aos participantes o proveitoso debate. Explicou que as novas 

etapas do processo consistirão numa reformulação das propostas de acordo com as observações feitas 

sobre o projeto inicial no âmbito do Grupo de Trabalho, sobre as quais a porta-voz do Grupo de Trabalho, 

Marina Zelenetska, e a própria presidente chegarão a acordo. Estas novas propostas serão apresentadas na 

próxima reunião. Por último, recordou aos participantes que a questão da sobreposição de recomendações 

ainda estava a ser debatida e informou que serão prestadas mais informações logo que seja encontrada 

uma solução. 


