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Introdução 

A educação, a formação e a resposta às necessidades dos jovens são características essenciais da 
economia do conhecimento em desenvolvimento. A cultura e o desporto também contribuem 
significativamente para a nossa economia contemporânea e para o desenvolvimento social. 

O presente estudo analisa o apoio dado a estes domínios através dos Fundos Europeus Estruturais 
e de Investimento (FEEI) no período atual e em períodos anteriores. Foram realizadas investigações 
a nível da UE e no terreno, em oito Estados-Membros (Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, 
Polónia, Eslováquia e Espanha), a fim de identificar e analisar programas e projetos específicos.  

Principais conclusões 

As possibilidades de apoio dos FEEI são essencialmente determinadas pelas disposições do Tratado 
(TFUE) e pelos regulamentos que regem o âmbito e a aplicação dos FEEI. Este quadro jurídico 
estabelece restrições sobre a forma como os FEEI podem ser utilizados e define as prioridades e as 
orientações para o uso dos FEEI a nível nacional e regional. 

Resumo 

O estudo analisa a natureza e a extensão do financiamento dos FEEI nos domínios da 
educação e da formação, da cultura, do desporto e da juventude, incluindo a base jurídica 
para esse apoio. Embora muitas atividades nestes domínios careçam de dados oficiais, já 
todas as áreas estão a contribuir significativamente para o desenvolvimento económico 
e social. O estudo conclui com a recomendação de que o contributo humano nestes 
domínios para a política de coesão deve ser, no futuro, mais reconhecido. 
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A execução dos FEEI é determinada pelos regulamentos da UE, sob a forma do Regulamento 
Disposições Comuns e dos regulamentos relativos a cada um dos fundos em separado. Os requisitos 
relativos à «concentração temática» e às condicionalidades ex ante reduzem a flexibilidade. 

• Existem 11 objetivos temáticos, um dos quais consiste no «Investimento na educação, na 
formação e na formação profissional para a aquisição de competências e a aprendizagem 
ao longo da vida». 

• No seu estatuto jurídico, a cultura e o desporto encontram-se numa posição muito 
diferente da educação e da formação. 

• A juventude constitui um tema horizontal e um domínio que pode ser apoiado noutras 
ações. 

Estes quatro domínios podem contribuir para cada um dos objetivos temáticos.  

Embora existam provas de que os FEEI e, anteriormente, os fundos estruturais apoiaram ações de 
interesse, não chegam a ser abrangentes. Grande parte da atividade de interesse deste estudo 
encontra-se «escondida» noutras categorias de despesas e o exame das atividades no terreno 
centrou-se em oito Estados-Membros, onde a extensão das informações é variável. 

Os dados relativos à despesa e à absorção nos domínios da educação e da formação, da cultura, da 
juventude e do desporto podem ser consultados nas bases de dados da DG REGIO, onde as 
informações são discriminadas ao nível do programa operacional. Embora existam algumas 
indicações, a natureza transversal das áreas em questão dificulta a avaliação exata das despesas. 
Uma estimativa sugere que, no período de 2007-2013, mais de 14,4 mil milhões de euros foram 
atribuídos à cultura e ao turismo.   

Os dados ao nível do projeto diferem qualitativamente de país para país. Os dados de 
financiamento da Polónia e da Dinamarca geraram boas avaliações da despesa.  

• A educação e a formação representam uma atividade económica significativa e podem 
constituir um objetivo por direito próprio. Constituem o principal motor de criação de 
conhecimentos e um meio fundamental de combate ao desemprego e às condições sociais 
adversas. São também o principal instrumento para alcançar outros objetivos.  Este papel é, 
contudo, subvalorizado. 

• A cultura foi anteriormente reconhecida por contribuir para tornar a Europa e as suas regiões 
lugares mais atrativos para investir e trabalhar. No entanto, não existia referência à 
contribuição da cultura para «promover a inovação, o empreendedorismo e o crescimento 
da economia do conhecimento» nem para «criar mais e melhores empregos». 

• O programa operacional da Itália é dedicado à cultura e o da Polónia coloca a tónica neste 
domínio.  Outros programas operacionais possuem projetos de cariz cultural, sobretudo no 
âmbito das estratégias de especialização inteligente, mas no atual período alguns 
Estados-Membros (por exemplo, a Alemanha e a Irlanda) fazem pouco uso dos FEEI para 
apoiar este tipo de projetos.  

• O desporto tornou-se um importante setor económico na UE – com uma percentagem das 
economias nacionais comparável à da agricultura, da silvicultura e das pescas no seu 
conjunto – mas existem poucas ou nenhumas referências ao desporto nas orientações 
políticas da UE sobre os FEEI. 

• Os jovens representam uma importante fonte de competências e de criatividade, mas o 
grupo que suscita mais preocupação é o dos jovens que não trabalham, não estudam nem 
seguem qualquer formação (NEET). 
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Apesar da sua importância económica crescente, a cultura e o desporto parecem, no período 
atual, preteridos em alguns países, possivelmente devido à concentração de ações. 

Com base em elementos de prova, são sugeridas tipologias de possíveis intervenções. 

Os elementos comuns aos quatro domínios são importantes, incluindo o seu caráter comum de 
dimensão humana do desenvolvimento económico e social. 

As sobreposições mais evidentes com outros programas verificam-se ao nível do incentivo à 
inovação e à criatividade ou do tratamento de questões sociais, nomeadamente no âmbito dos 
programas Erasmus+ e Europa Criativa.  

Recomendações 

A educação e a formação, a cultura, o desporto e a juventude são mais importantes do que 
geralmente se presume. Constituem algumas das partes mais dinâmicas da economia 
contemporânea, com potencialidade de crescimento e de criação substancial de postos de 
trabalho, mas também acrescentam conhecimentos, imaginação e criatividade a muitas outras 
partes da economia e da sociedade europeias.  
 
Estes quatro domínios têm assumido uma importância significativa nos FEEI e muitas 
contribuições têm sido particularmente eficazes, graças às suas características específicas.  
 
Existem duas possibilidades de resposta à situação descrita no presente estudo. É possível 
argumentar a favor de um reforço do perfil da educação e da formação, bem como de outros 
domínios considerados no relatório. Tal pode ser feito aplicando cada um destes domínios como 
prioridades, separadamente, ou desenvolvendo um objetivo temático. Esta abordagem suscita 
vários problemas. 
 
Em alternativa, poder-se-ia argumentar a favor de uma abordagem mais inclusiva e estratégica, 
propondo como tema principal para os FEEI «o reforço das competências e das capacidades 
humanas como potenciadoras do desenvolvimento económico e social».  Tal abordagem incluiria 
uma referência específica às contribuições da cultura e do desporto e uma disposição especial para 
incentivar os talentos dos jovens, tirando partido do seu entusiasmo e otimismo.  
 
As principais recomendações são as seguintes: 

• A Comissão Europeia e os deputados ao Parlamento Europeu devem promover o contributo 
real e potencial da educação e da formação, da cultura, da juventude e do desporto para o 
desenvolvimento económico e social.  

• Deve garantir-se que as intervenções dos FEEI sejam tão eficazes quanto possível e, 
simultaneamente, assegurar-se uma maior flexibilidade. O objetivo deverá ser alcançado 
através de uma conceção mais coerente do programa, e não de uma concentração temática.  

• A Comissão CULT poderá propor o amplo tema «reforço das competências e das 
capacidades humanas como potenciadoras do desenvolvimento económico e social» como 
tema central do Regulamento Disposições Comuns para os FEEI, com referências específicas 
aos papéis da educação e da formação, da cultura e do desporto, e com disposições 
especiais para os jovens. 

• A integração deste tema no planeamento do programa deve ser uma condicionalidade ex 
ante de todos os objetivos temáticos. 

• Além de promover o reforço da formação e da educação formais, é necessário destacar o 
papel da formação e da educação informais, da cultura e do desporto na melhoria das 
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capacidades e das competências, no incentivo à criatividade e à imaginação, assim como no 
envolvimento e na motivação do maior número possível de cidadãos da sociedade 
europeia. 

• A formulação das disposições deverá possuir uma forte componente inovadora, 
especialmente através da assistência à mão de obra na adaptação às mutações industriais, 
como previsto no TFUE. 

• Uma modelização mais explícita dos processos de execução do programa deverá integrar a 
conceção, a comunicação e a avaliação dos FEEI a todos os níveis. Deverá ser prestada 
especial atenção ao reforço das competências e de outras capacidades humanas como parte 
destes processos de execução. 

• Os programas operacionais que executam a especialização inteligente devem descrever 
pormenorizadamente o contributo humano previsto para a implementação da estratégia. 

• A UE e as autoridades nacionais devem criar procedimentos de controlo adequados, de 
modo a permitir uma melhor análise do papel socioeconómico e do impacto da educação e 
da formação, da cultura, do desporto e da juventude.  

As autoridades nacionais devem reforçar a participação de um amplo grupo de partes interessadas 
no desenvolvimento de acordos de parceria e de estratégias de especialização inteligente e as 
associações da sociedade civil – tais como as organizações culturais, desportivas e juvenis – devem 
ser apoiadas, de forma a desenvolver este compromisso. 
 

 

Informações complementares 

O presente documento está disponível na Internet com a opção de descarregar o texto integral em: 
http://bit.ly/2JD2y60  

Informações ulteriores sobre a investigação do departamento temático para a Comissão CULT: 
https://research4committees.blog/cult/ 
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