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SUGESTÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, 

competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 

resolução que aprovar: 

1. Reconhece os desafios com que as regiões fronteiriças se veem confrontadas e salienta 

que as disparidades socioeconómicas, incluindo as diferenças culturais e linguísticas 

entre várias regiões fronteiriças, podem prejudicar a integração, limitar a interação e 

reduzir as oportunidades para as pessoas e empresas de ambos os lados das fronteiras; 

2. Destaca que a UE tem contribuído positivamente para o desenvolvimento das regiões 

fronteiriças e que os futuros programas de financiamento devem ser prosseguidos da 

forma mais eficaz e eficiente possível, concentrando-se em zonas de especial valor 

acrescentado europeu e zelando por que a resolução de dificuldades fronteiriças esteja 

no centro dos programas de cooperação transfronteiras; 

3. Considera que a política de coesão deve continuar a apoiar as pessoas vulneráveis e 

marginalizadas, debelando as crescentes desigualdades e promovendo a solidariedade 

por meio de investimentos na educação, formação e cultura, conferindo, para tal, uma 

especial atenção aos programas de cooperação transfronteiras centrados nos obstáculos 

culturais, territoriais e administrativos existentes e nos desafios vindouros nessas 

regiões; 

4. Salienta que as fronteiras da UE compreendem tanto as fronteiras terrestres como 

marítimas e que ambas devem ser tidas em conta; incentiva, por isso, a Comissão a 

considerar os desafios com que as regiões fronteiriças marítimas se veem confrontadas, 

a fim de permitir uma análise global dos obstáculos que se colocam a todas as regiões 

fronteiriças, bem como a potencial cooperação e crescimento de todas as regiões 

fronteiriças; 

5. Salienta a importância dos programas de cooperação transfronteiriça, incluindo os 

programas macrorregionais e interregionais, no contexto do financiamento de atividades 

pedagógicas, culturais, criativas, desportivas, artísticas e de outra natureza, cujo valor 

acrescentado europeu aproxima os cidadãos, cria sinergias transfronteiriças, fomenta a 

confiança e o entendimento recíprocos e contribui para debelar os vários preconceitos e 

estereótipos nas regiões fronteiriças; realça, a este respeito, o potencial das indústrias 

culturais e criativas (ICC), em consonância com as estratégias de especialização 

inteligente e o grande número de projetos INTERREG dedicados à cultura e ao 

património, o que demonstra o grande interesse das regiões fronteiriças no investimento 

em ativos culturais tradicionais comuns, bem como no desenvolvimento de projetos 

criativos modernos, indústrias criativas e projetos ligados ao património; reitera o seu 

ponto de vista segundo o qual o apoio financeiro da UE é fundamental para estas 

iniciativas e deve, por isso, continuar a ser reforçado no próximo QFP, em particular 

através dos FEEI; insta a Comissão a identificar e fomentar as sinergias entre as 

prioridades locais e as estratégias e os objetivos da UE existentes, assim como a 

desenvolver todo o potencial das regiões fronteiriças; 

6. Salienta as complexidades do atual quadro dos programas de cooperação transfronteiras, 

assim como as dificuldades estruturais e os encargos administrativos com que os 



 

PE620.999v02-00 4/11 AD\1156820PT.docx 

PT 

potenciais beneficiários se deparam durante a preparação de tais projetos; saúda, a este 

respeito, as medidas de simplificação apresentadas para o período pós-2020, 

considerando-as um passo importante para simplificar e melhorar a aplicação e 

acessibilidade dos programas de cooperação transfronteiras; 

7. Recorda a importância da cultura e do património cultural para a prosperidade 

económica das cidades e das regiões, pelo que insta os Estados-Membros a tomarem 

todas as medidas necessárias para salvaguardar e promover eficazmente o seu 

património cultural material e imaterial e a recorrerem, para tal, a todos os instrumentos 

da política de coesão disponíveis; 

8. Insta à criação de uma nova estratégia de informação em matéria de cooperação 

transfronteiras e regional que assegure uma maior aproximação aos habitantes destas 

regiões, a fim de aumentar o seu nível de sensibilização para as oportunidades que os 

programas transfronteiras da UE proporcionam e, desta forma, contribuir para uma 

mudança de atitudes no sentido de uma maior abertura para as questões regionais e 

transfronteiras; 

9. Sublinha a importância do desporto para o desenvolvimento económico e social das 

regiões transfronteiras, como o demonstram os inúmeros projetos de cooperação 

territorial que se serviram do desporto como instrumento de integração social e cultural; 

10. Incentiva os jovens a agirem, participarem e envolverem-se em todas as etapas do 

desenvolvimento da sociedade regional e transfronteiras; apoia as ideias e as atividades 

dos jovens nesta matéria, tais como a criação de plataformas para a partilha de ideias e 

de boas práticas, a sensibilização e o intercâmbio de informações sobre a cooperação 

transfronteiras e a divulgação de informações por meio das redes sociais e de outros 

média para aumentar a participação e as possibilidades dos jovens nos projetos 

transfronteiras; 

11. Destaca a falta de informações sobre as oportunidades de financiamento da UE no 

âmbito dos programas de cooperação transfronteiras nas regiões fronteiriças da UE; 

insta os Estados-Membros a melhorarem a divulgação das informações sobre questões 

transfronteiras, nomeadamente criando balcões únicos; 

12. Salienta a necessidade de afetar mais fundos para a promoção de atividades desportivas 

transfronteiras, em particular, a construção de infraestruturas de pequena escala para o 

desporto recreativo; 

13. Insta a Comissão a encarar a cultura e a educação como uma prioridade horizontal para 

a próxima geração de programas no âmbito da política de coesão; 

14. Apoia vivamente o papel dos projetos e programas transfronteiras na melhoria da 

educação, empregabilidade, inclusão e participação dos jovens na sociedade, ao dar 

resposta aos problemas sociais com que os jovens se deparam nas regiões fronteiriças, 

como o desemprego e a radicalização; solicita uma cooperação mais sistemática entre as 

regiões fronteiriças, a fim de melhorar as oportunidades dos jovens em matéria de 

emprego, educação, formação, cultura, desporto e outros domínios sociais; 

15. Sublinha que as barreiras linguísticas continuam a ser um grande obstáculo à 

cooperação transfronteiras, especialmente nas regiões fronteiriças que não têm uma 



 

AD\1156820PT.docx 5/11 PE620.999v02-00 

 PT 

longa tradição de cooperação; observa que a língua é um fator importante, que reforça a 

confiança e contribui para atenuar as dificuldades socioculturais; entende que uma 

utilização mais orientada dos FEEI e um financiamento acrescido das tecnologias de 

ensino/aprendizagem de línguas podem contribuir para apoiar a comunicação e, dessa 

forma, apoiar a promoção sistemática do multilinguismo e da diversidade linguística 

europeia no ensino e na formação nas regiões fronteiriças logo desde a primeira 

infância, incluindo através da organização de eventos desportivos e culturais; 

16. Entende que a cooperação transfronteiras entre instituições de educação e formação 

deve ser reforçada, facilitando as visitas escolares e as atividades extracurriculares 

transfronteiras para crianças desde a mais tenra idade, a fim de lhes proporcionar uma 

oportunidade única, para lá das paredes da sala de aulas, de ter um contacto direto e 

uma experiência em primeira mão com a diversidade de culturas, línguas e histórias dos 

países vizinhos; 

17. Observa que algumas zonas fronteiriças partilham uma língua comum que não é uma 

língua oficial da UE; entende que o aumento dos níveis de financiamento do ensino e da 

promoção de línguas transfronteiras menos utilizadas reforçaria a cooperação, 

aumentaria a mobilidade entre as fronteiras e enriqueceria a diversidade cultural e o 

património dessas regiões; 

18. Reitera que é essencial aproximar os principais intervenientes da comunidade científica, 

do mundo empresarial, do ensino superior, das autoridades públicas e da sociedade 

civil; insta os Estados-Membros a facilitarem as parcerias transfronteiras entre os 

estabelecimentos de ensino e de formação e entre estes e as empresas nas regiões 

fronteiriças, a fim de promover a mobilidade dos estudantes, dos professores, dos 

formadores e do pessoal administrativo, bem como dos doutorandos e dos 

investigadores, incluindo o ensino e a formação profissionais (EFP); frisa que a 

utilização do multilinguismo nessas parcerias transfronteiriças pode ajudar os 

diplomados a entrar no mercado de trabalho nos dois lados da fronteira; entende que 

também deve ser dada importância às línguas minoritárias regionais, que correm sempre 

o risco de desaparecer se não forem adotadas políticas linguísticas robustas; considera 

que se deve continuar a atribuir fundos a nível europeu para a preservação e o apoio das 

línguas minoritárias regionais; 

19. Insta a Comissão a facilitar iniciativas transfronteiras e diferentes tipos de intercâmbios 

e atividades interculturais e pedagógicas destinados a sensibilizar os cidadãos para os 

requisitos legislativos e administrativos nas regiões fronteiriças, bem como a reforçar a 

cooperação entre as administrações locais e os estabelecimentos culturais e educativos; 

20. Exorta os Estados-Membros a facilitarem e a incentivarem o reconhecimento mútuo e 

uma melhor compreensão dos certificados, dos diplomas e das qualificações académicas 

e profissionais entre regiões vizinhas; incentiva, por conseguinte, a inclusão de 

competências específicas no currículo com o objetivo de aumentar as oportunidades de 

emprego além-fronteiras, nomeadamente, a validação e o reconhecimento de 

qualificações; 

21. Incentiva a partilha de serviços públicos e esforços comuns nas regiões fronteiriças 

vizinhas tendo em vista o desenvolvimento de um conjunto de intervenções específicas 

destinadas a apoiar os adultos com poucas aptidões ou qualificações nas regiões 
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fronteiriças e a ajudá-los a melhorar os seus níveis de literacia, numeracia e 

competência digital, adquirindo um conjunto mais amplo de competências e 

qualificações superiores; 

22. Incentiva a cooperação e os programas transfronteiras de formação profissional dual 

entre várias regiões fronteiriças; entende que uma melhor cooperação transfronteiras e o 

investimento em competências nas regiões fronteiriças contribuirão para sanar as atuais 

diferenças em matéria de competências, reduzir a pobreza, o desemprego e a exclusão 

social e debelar a escassez de competências e a fuga de cérebros nessas regiões 

periféricas; 

23. Entende que o multiculturalismo é especialmente importante para as regiões 

fronteiriças; incentiva vivamente a cooperação cultural transfronteiras nas regiões 

fronteiriças e entre estas, reforçando a colaboração entre pessoas criativas e 

intervenientes culturais, tais como os artistas e os representantes das organizações, 

administrações e redes culturais, em determinados projetos transfronteiriços e 

transeuropeus; 

24. Reitera que a mobilidade dos artistas e dos profissionais da cultura se tornou 

imprescindível na promoção do progresso social e cultural da Europa e no 

desenvolvimento do património cultural regional, nacional e europeu; é de opinião que 

uma forte cooperação transfronteiras no domínio das indústrias culturais e criativas 

(ICC), que incida especialmente nas microempresas e nas PME (igualmente através de 

agrupamentos de empresas), ONG e pequenas associações, pode contribuir para criar 

valor socioeconómico, emprego e crescimento sustentáveis, em particular para os 

jovens, bem como para promover a diversidade cultural e linguística e a inovação; opina 

igualmente que esta cooperação contribuirá para construir pontes entre os cidadãos, 

aumentar a compreensão mútua, vencer desafios comuns, reforçar a diplomacia cultural 

e forjar uma identidade europeia, através de iniciativas conjuntas em projetos 

relacionados com o património cultural material e imaterial, por  exemplo, através de 

estruturas conjuntas de acolhimento de crianças, do acesso ao ensino multilingue ou de 

parcerias entre instituições de ensino; salienta a importância das ICC na economia e na 

criação de emprego, na promoção e na preservação da diversidade cultural, no reforço 

da coesão social, desempenhando um papel fundamental na reindustrialização da 

Europa e desencadeando efeitos de difusão da inovação em muitos outros setores; 

25. Entende que o desenvolvimento da cooperação cultural transfronteiras presta um 

contributo essencial para o desenvolvimento sustentável dos territórios transfronteiras, 

com impacto na economia, na coesão social e no ambiente; apela à Comissão para que, 

em conjunto com os Estados-Membros, elabore uma abordagem estratégica comum 

para desenvolver e apoiar as indústrias culturais e criativas, aproximando-as da 

sociedade e da economia, a fim de promover o crescimento inteligente e sustentável nas 

regiões fronteiriças da UE. 

26. Destaca os obstáculos excessivos colocados às indústrias culturais e criativas no acesso 

ao financiamento devido à sua natureza e dimensão (as ICC são maioritariamente 

microempresas e PME), bem como as dificuldades resultantes do desempenho 

económico, frequentemente mais fraco, de algumas regiões fronteiriças; reitera que é de 

suma importância desenvolver as competências culturais, criativas e empresariais, a fim 
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de ultrapassar estas deficiências estruturais; 

27. Salienta que as regiões já deram provas da sua capacidade de desenvolver a cooperação 

transfronteiras no setor das ICC e assinala os efeitos positivos da especialização 

inteligente; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que mantenham e reforcem as 

políticas em vigor neste domínio e que utilizem eficazmente o financiamento disponível 

no âmbito dos programas da UE e dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

(FEEI); 

28. Entende que a política de coesão pode contribuir positivamente para a criação de novas 

ideias e possibilidades de cooperação entre museus, orquestras e projetos radiofónicos e 

televisivos internacionais nas regiões fronteiriças, dando resposta às dificuldades 

jurídicas e financeiras com que os artistas se veem confrontados nos seus projetos 

transfronteiras comuns; 

29. Apoia vivamente os projetos e a cooperação cultural transfronteiras entre as Capitais 

Europeias da Cultura e as regiões fronteiriças em toda a Europa, com vista a estabelecer 

uma cadeia de «pontos de fusão» culturais e gerar uma nova dimensão de redes 

culturais europeias, onde novas práticas de diversidade cultural sejam desenvolvidas e 

integradas na realização de projetos europeus concretos; 

30. Lamenta que as atividades culturais e de lazer não consigam atrair as pessoas das várias 

regiões fronteiriças dos países vizinhos, apesar de essas pessoas terem interesses 

semelhantes e estarem muito próximas entre si; apoia os portais regionais criados pela 

EU em várias regiões fronteiriças para que as pessoas tenham acesso a informações 

sobre as atividades culturais e de lazer, e incentiva a promoção de portais semelhantes 

em todas as regiões fronteiriças; 

31. Manifesta a sua profunda convicção de que, graças aos contactos de longa data 

estabelecidos entre as instituições culturais, as ICC e os intervenientes transfronteiras, 

as regiões fronteiriças podem criar condições favoráveis para a mobilidade artística e 

cultural e, por conseguinte, ser essenciais para o turismo temático e contribuir para a 

promoção da Europa como destino turístico competitivo e sustentável, aumentando a 

atratividade da Europa a nível internacional, do mesmo modo que também podem 

revitalizar ativamente o processo de integração europeia, promovendo os contactos 

entre cidadãos europeus e estimulando um sentido de pertença comum; exorta a 

Comissão a incorporar uma dimensão cultural nas iniciativas de desenvolvimento 

transfronteiriço, tanto no caso do património histórico como da criatividade 

contemporânea; insta, por isso, os Estados-Membros a aumentarem os seus esforços e 

investimentos, a fim de desenvolver uma política de turismo cultural sustentável a longo 

prazo; 

32. Recorda que a educação e os intercâmbios culturais além-fronteiras promovem o 

diálogo intercultural, a compreensão mútua, a resolução de conflitos e a consolidação da 

paz, especialmente nas regiões fronteiriças em situação de pós-conflito; destaca, neste 

contexto, os riscos que o Brexit representa para os intercâmbios interpessoais e a 

mobilidade de estudantes, artistas e operadores culturais entre as regiões fronteiriças da 

Irlanda do Norte e da República da Irlanda; 

33. Incentiva as várias medidas que visam combater todas as formas de discriminação nas 
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regiões fronteiriças e remover os obstáculos que se colocam às pessoas vulneráveis na 

procura de emprego e na integração na sociedade; apoia, neste contexto, a promoção e o 

desenvolvimento de empresas sociais nas regiões fronteiriças como fonte de criação de 

emprego, em especial para os grupos de pessoas vulneráveis, como sejam os jovens 

desempregados e as pessoas com deficiência; 

34. Está profundamente convicto de que os média e a comunicação podem reforçar as 

regiões fronteiriças da União Europeia através do setor criativo e que as plataformas 

digitais têm a capacidade de promover a inclusão e proteger a diversidade cultural 

destas regiões fronteiriças; está igualmente convencido de que o cinema e a televisão, 

assim como os documentários criativos e outros conteúdos digitais são plataformas que 

podem ser utilizadas para apoiar o património e as características únicas das regiões 

fronteiriças da UE; 

35. Incentiva vivamente os Estados-Membros e as autoridades regionais a melhorarem a 

divulgação das informações sobre questões e atividades culturais e pedagógicas 

transfronteiras e a reforçarem o intercâmbio de boas práticas nestes domínios por meio 

da criação de um portal específico e de um sítio na Internet; 

36. Salienta a necessidade de dar resposta a determinados desafios específicos relacionados 

com a mobilidade artística e cultural em domínios como a segurança social, a tributação 

(evitando a dupla tributação dos artistas e dos profissionais da cultura), a prestação de 

informações sobre oportunidades de mobilidade (subsídios de mobilidade, programas de 

residência, etc.); 

37. Salienta que o turismo desportivo é um setor cada vez mais importante da economia 

europeia; insta, por conseguinte, à afetação de recursos financeiros destinados à 

construção de instalações desportivas, com vista a promover o turismo por meio do 

desporto; 

38. Observa que a cooperação transfronteiras, enquanto um dos principais objetivos 

estratégicos da UE, tem ajudado a atenuar os efeitos negativos das fronteiras internas e 

pode trazer melhorias a nível das realizações transfronteiras nos domínios da educação e 

da cultura; 

39. Apoia as medidas em matéria de aprendizagem e as plataformas multilaterais nas 

regiões fronteiriças destinadas a melhorar a qualidade, a oferta e a imagem deste tipo de 

formação e a promover a mobilidade fronteiriça entre os jovens aprendizes; considera 

que a aproximação das partes interessadas pertinentes com vista à criação de 

oportunidades transfronteiras em matéria de aprendizagem e de estágios reforçará a 

concorrência, a educação, as competências e os mercados de trabalho nessas regiões e, 

em especial, incentiva a criação de oportunidades de estágio em instituições regionais e 

locais envolvidas na cooperação transfronteiriça e internacional; 

40. Assinala os importantes desafios que se colocam a algumas regiões fronteiriças em 

matéria de migração; encoraja, para esse efeito, a utilização eficaz do financiamento 

disponível no âmbito dos programas transfronteiras da UE, bem como o intercâmbio de 

boas práticas entre as autoridades locais e regionais nas zonas fronteiriças, no quadro da 

integração dos refugiados sob proteção internacional; sublinha a necessidade de os 

governos nacionais ajudarem os órgãos de poder local e regional a fazer face a esses 
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desafios; 

41. Insta os Estados-Membros e as autoridades regionais a colaborarem na identificação e 

remoção de todos os obstáculos jurídicos ou administrativos que inibam as atividades 

culturais ou pedagógicas transfronteiras, nomeadamente por meio da harmonização dos 

quadros regulamentares pertinentes; 
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