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SUGESTÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 

Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. É de opinião que, para assegurar um futuro melhor para todos, a cultura deverá ser 

instituída como o quarto pilar da sustentabilidade no interior e no exterior da UE, uma vez 

que funciona como motor de inovação e de mudança de comportamentos ao criar novos 

estilos de vida e paradigmas de desenvolvimento sustentável e ao permitir o 

desenvolvimento de abordagens locais ou baseadas na comunidade, necessárias para a 

compreensão do desenvolvimento sustentável a nível local; 

2. Reconhece que a inovação e a criatividade são necessárias para assegurar um 

desenvolvimento mais sustentável das cidades, das regiões e das sociedades no seu 

conjunto e dar resposta aos desafios societais da atualidade; 

3. Observa que uma participação cultural ativa proporciona comportamentos responsáveis do 

ponto de vista ambiental, melhora a saúde física e mental assim como o bem-estar, facilita 

o diálogo intercultural, promove o respeito pelas minorias e facilita a respetiva integração 

social, melhora a frequência escolar e o desempenho escolar dos jovens, contribuindo, 

assim, para facilitar a consecução de muitos dos atuais Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS); 

4. Defende a introdução de um ODS independente relativo ao acesso à cultura e à 

participação cultural ativa tendo em conta o contributo transversal e de valor inestimável 

da cultura para o bem-estar individual e coletivo e para o desenvolvimento sustentável das 

cidades, das zonas ruais e das regiões; 

5. Recorda o papel específico que a cultura desempenha nas relações externas e nas políticas 

de desenvolvimento, em especial no âmbito da resolução e da prevenção de conflitos, da 

construção da paz e da capacitação das populações locais; considera, por isso, que uma 

estratégia cultural sólida e ambiciosa, que inclua a diplomacia cultural, é necessária para 

alcançar um novo consenso em matéria de desenvolvimento; 

6. Destaca o papel que a cultura e a criatividade desempenham no âmbito da inovação, da 

criação de empregos de qualidade, da coesão social e do desenvolvimento de uma 

economia sustentável, incluindo, por exemplo, em termos de reabilitação urbana e de 

revitalização das zonas rurais; solicita, por conseguinte, maiores sinergias entre os FEEI, o 

FEIE e outros programas da UE, a fim de financiar projetos e iniciativas de cariz cultural; 

7. É de opinião que as instituições e as organizações culturais devem ser inovadoras e servir 

de exemplo em matéria de sustentabilidade e de processos ecológicos, nomeadamente no 

que diz respeito ao património cultural, à digitalização, ao turismo e aos artistas 

itinerantes; apela à introdução de incentivos financeiros da UE em prol do ambiente para a 

realização deste objetivo;  

8. Defende que uma agenda sustentável e coerente requer a reorientação das estratégias 

económicas e políticas que visem a criação de postos de trabalho de qualidade, a 

promoção da economia circular, a redução das desigualdades sociais e a adoção de um 
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Pilar Europeu dos Direitos Sociais; insta, por conseguinte, a Comissão e os Estados-

Membros a combaterem a pobreza, em particular a pobreza infantil, a investirem numa 

educação e formação formal, informal e não formal de qualidade, a introduzirem uma 

Garantia de Qualificações, e a adotarem uma estratégia cultural coerente e ousada a todos 

os níveis de governação; 

9. Considera que a realização do ODS 16 requer a participação ativa dos cidadãos no 

processo de tomada de decisões a todos os níveis e salienta, a este respeito, a necessidade 

de promover a participação ativa e cívica das crianças e dos jovens; 

10. Frisa a importância de uma educação equitativa, inclusiva e de qualidade e de 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para dar resposta aos desafios 

económicos, sociais e ambientais e preparar um futuro sustentável; regozija-se, neste 

contexto, com a intenção da UE de integrar os ODS e, em particular, o ODS 4 da Agenda 

de Desenvolvimento 2030, no quadro das políticas europeias; 

11. Salienta que a educação e a formação são essenciais para fazer avançar uma sociedade 

rumo à sustentabilidade; destaca que uma educação para a sustentabilidade permite o 

desenvolvimento de aptidões, conhecimentos e valores que promovem comportamentos 

favoráveis a um futuro sustentável; encoraja, por conseguinte, os Estados-Membros a 

redobrarem esforços no sentido de implementar a educação para a sustentabilidade em 

todos os níveis e em todas as formas de educação e de formação;  

12. Reconhece o papel da sociedade civil na sensibilização do público para os ODS e na 

consecução dos mesmos à escala nacional e internacional, através da educação para a 

cidadania global e de campanhas de sensibilização; 

13. Manifesta a sua profunda preocupação quanto às diferenças de desempenho dos sistemas 

de educação dos Estados-Membros, tal como demonstra os mais recentes estudos PISA, e 

quanto ao facto de, entre 2010 e 2014, o investimento na educação e na formação ter 

diminuído 2,5 % em toda a UE; salienta que sistemas de educação e formação dotados de 

recursos adequados e acessíveis a todos são essenciais para a igualdade e a inclusão social, 

bem como para alcançar os objetivos fixados pelo ODS 4; releva, porém, que a educação 

continua a ser da competência dos Estados-Membros;  

14. Sublinha a necessidade de uma abordagem mais inclusiva no financiamento das políticas 

de educação e de formação, pelo que insta a Comissão e os Estados-Membros a 

mobilizarem e a utilizarem todos os instrumentos disponíveis a fim de garantirem 

investimentos inteligentes em programas de ensino, de formação e de aprendizagem 

inovadores, com o intuito de melhorar a qualidade e a relevância das competências e de 

melhorar o desempenho dos sistemas de educação e de formação; 

15.  Recomenda que, no que diz respeito à educação, à formação e à aprendizagem ao longo 

da vida para a inclusão e a sustentabilidade, os Estados-Membros considerem a 

possibilidade de introduzir melhorias nas políticas de educação e de emprego, em 

colaboração com a UE, a fim de sensibilizar os cidadãos para o desenvolvimento 

sustentável e garantir que a aprendizagem permita às pessoas tomarem decisões 

responsáveis e desenvolverem formas de pensamento orientadas para o futuro; destaca que 

as políticas de educação, de formação e em matéria de competências não devem ser 

apenas adaptadas às necessidades do mercado de trabalho, mas devem também promover 
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o desenvolvimento pessoal e social de uma forma holística; 

16. Destaca a necessidade de reforçar a coordenação e de viabilizar e otimizar as sinergias 

entre FEEI, FEIE e outros programas da UE, com vista a melhorar e modernizar a 

qualidade dos sistemas de ensino e de formação nos Estados-Membros; salienta que as 

populações das zonas rurais e periféricas devem beneficiar de igualdade de acesso à 

educação equitativa e de qualidade, à formação e a oportunidades no domínio da cultura e 

da aprendizagem ao longo da vida; 

17. Frisa que a educação é essencial para o desenvolvimento de sociedades autossuficientes; 

solicita à União que, como condição prévia essencial para garantir a empregabilidade dos 

jovens e o seu acesso a empregos qualificados, estabeleça um vínculo entre a educação e a 

formação técnica e profissional de qualidade e a cooperação com o setor industrial; 

considera que é particularmente crucial resolver a questão do acesso à educação em 

situações de emergência e de crise para assegurar o desenvolvimento e a proteção das 

crianças; 

18. Lamenta o problema persistente dos elevados níveis de desemprego jovem; recorda a 

importância dos programas ao abrigo da Garantia para a Juventude e da Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens para solucionar este problema; solicita a melhoria contínua desses 

programas e um apoio financeiro adequado, a fim de promover a criação de novos postos 

de trabalho de qualidade e uma proteção social digna para os jovens, ultrapassar os atuais 

problemas de diálogo com os grupos vulneráveis e ajudar de forma mais eficaz as pessoas 

não registadas que não trabalham, não estudam e não seguem uma formação (NEET), 

assim como os jovens com poucas qualificações; 

19. Sublinha o papel da educação, tanto formal como informal, da aprendizagem ao longo da 

vida, do desporto, das artes e do voluntariado na promoção da aprendizagem sobre a 

sustentabilidade e a cidadania ecológica, como parte de um esforço mais vasto no sentido 

de dotar os jovens de aptidões, competências e atitudes necessárias para se tornarem 

cidadãos abertos e responsáveis; 

20. Apela à Comissão para que reforce o apoio à saúde e ao bem-estar dos jovens aquando da 

revisão da Estratégia 2018 da UE para a Juventude, com particular atenção à 

implementação atempada do plano de ação em matéria de obesidade infantil e do plano de 

ação sobre o alcoolismo dos jovens e o consumo esporádico excessivo de álcool;  

21. Insta a UE e os seus Estados-Membros a protegerem as línguas minoritárias regionais e as 

línguas menos difundidas, a diversidade linguística, e a garantirem que a discriminação 

linguística não seja tolerada, integrando ao mesmo tempo os ODS no quadro das políticas 

europeias e nas atuais e futuras prioridades da Comissão; 

22. Enaltece as oportunidades oferecidas pela diversidade dos contextos de aprendizagem, tais 

como as escolas ecológicas, os centros de educação para o desenvolvimento e a 

aprendizagem no exterior; 

23. Solicita a integração da aprendizagem para a sustentabilidade e a cidadania ecológica em 

todas as disciplinas, em particular no âmbito do ensino do empreendedorismo, 

nomeadamente o empreendedorismo social, mas também da literacia e das competências 

digitais;  
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24. Considera que a diversidade cultural e a proteção do património natural devem ser 

promovidas em todo o quadro político europeu, nomeadamente através da educação; 

25. Considera que, numa economia em rápida evolução, caracterizada pela crescente 

digitalização das sociedades e pela robotização e automatização dos postos de trabalho, 

convém incluir, no quadro de uma reflexão mais alargada sobre competências 

profissionais, uma agenda sustentável orientada para o futuro; 

26. Recorda o poder de uma educação de qualidade na capacitação das pessoas vulneráveis, 

das minorias, das pessoas com necessidades especiais, das mulheres e raparigas em 

relação ao ODS 4 e também ao ODS 5 em matéria de igualdade de género, bem como em 

relação ao ODS 16, relativo à promoção de sociedades inclusivas; 

27. Apela, no que respeita ao ODS 3, ao reforço da promoção da educação para a coesão 

social, do diálogo intercultural, do bem-estar individual e coletivo, nomeadamente com 

vista a fomentar os conhecimentos em matéria de saúde; destaca, em particular, as 

oportunidades proporcionadas pela aprendizagem informal e não formal neste domínio; 

28. Solicita, tendo em conta a necessidade de promover novas sinergias entre a inovação e a 

criatividade na ciência, a introdução do ensino artístico nas disciplinas CTEM, com vista a 

incentivar o ensino dessas disciplinas, em especial junto das raparigas, a fim de dar 

resposta aos desafios societais na consecução dos objetivos de sustentabilidade; 

29. Relembra a necessidade de apoiar também a formação de educadores e formadores, 

encorajando a aprendizagem entre pares e o intercâmbio de melhores práticas a nível da 

UE e a nível mundial; 

30. Solicita apoio financeiro no domínio da investigação, incluindo através de programas da 

UE existentes, como o Horizonte 2020, a fim de explorar melhor as relações entre as artes, 

a inovação e a ciência, assim como o contributo da educação e da cultura para a 

sustentabilidade; 

31. Apela ao desenvolvimento de indicadores capazes de avaliar o contributo da cultura para a 

consecução dos ODS existentes e, uma vez criados, acompanhar os novos ODS relativos 

ao acesso à cultura e à participação cultural ativa; 

32. Regozija-se com a proposta de criação de um grupo composto por várias partes 

interessadas; afirma a necessidade de assegurar a diversidade das partes interessadas 

ativamente envolvidas no grupo, incluindo a sociedade civil, ONG, organizações locais, 

animadores de juventude, educadores e instituições culturais; 

33. Sublinha a necessidade de prestar um apoio adequado às iniciativas locais e interpessoais, 

uma vez que o desenvolvimento sustentável deve ser também implementado a nível local. 
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