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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre medidas eficazes para tornar os programas Erasmus+, Europa Criativa e o Corpo 
Europeu de Solidariedade mais ecológicos
(2019/2195(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 11.º, 165.º, 166.º, 167.º, 191.º e 193.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Acordo de Paris no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de janeiro de 2020, sobre o Pacto Ecológico 
Europeu1,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho Europeu de 12 de dezembro de 2019,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 
Regiões, de 11 de dezembro de 2019, intitulada «Pacto Ecológico Europeu» 
(COM(2019)0640),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 28 de novembro de 2019, sobre a emergência 
climática e ambiental2,

– Tendo em conta a Resolução do Conselho e dos representantes dos Estados-Membros 
reunidos no Conselho, de 5 de junho de 2019, que estabelece orientações sobre a 
governação do Diálogo da UE com a Juventude – Estratégia da União Europeia para a 
Juventude 2019-2027,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 22 de maio de 2018, 
intitulada «Construir uma Europa mais forte: o papel das políticas para a juventude, 
educação e cultura» (COM(2018)0268),

– Tendo em conta a sua Resolução legislativa, de 28 de março de 2019, sobre a proposta 
de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o programa «Erasmus», 
o programa da União para o ensino, a formação, a juventude e o desporto3,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 30 de maio de 2018, que cria o programa «Erasmus», o programa da União para o 
ensino, a formação, a juventude e o desporto (COM(2018)0367),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1288/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de dezembro de 2013, que cria o Programa «Erasmus+», o programa da 

1 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0005.
2 Textos Aprovados, P9_TA(2019)0078.
3 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0324.
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União para o ensino, a formação, a juventude e o desporto,

– Tendo em conta o Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 31 de janeiro 
de 2018, intitulado «Avaliação intercalar do programa Erasmus+ (2014-2020)» 
(COM(2018)0050),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 2 de fevereiro de 2017, sobre a execução do 
Regulamento (UE) n.º 1288/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o Programa «Erasmus+», o programa da União para o 
ensino, a formação, a juventude e o desporto4,

– Tendo em conta a sua Resolução legislativa, de 12 de março de 2019, sobre a proposta 
de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o programa do Corpo 
Europeu de Solidariedade5,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 11 de junho de 2018, que cria o programa do Corpo Europeu de Solidariedade 
(COM(2018)0440),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2018/1475 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 2 de outubro de 2018, que estabelece o regime jurídico do Corpo Europeu 
de Solidariedade,

– Tendo em conta a sua Resolução legislativa, de 28 de março de 2019, sobre a proposta 
de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o programa Europa 
Criativa (2021-2027)6,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 30 de maio de 2018, que cria o programa Europa Criativa (2021-2027) 
(COM(2018)0366),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1295/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de dezembro de 2013, que cria o Programa Europa Criativa 
(2014-2020),

– Tendo em conta o Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 30 
de abril de 2018, intitulado «Avaliação intercalar do programa Europa Criativa 
(2014-2020)» (COM(2018)0248),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 2 de março de 2017, sobre a implementação do 
Regulamento (UE) n.º 1295/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o Programa Europa Criativa (2014-2020)7,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativo à participação voluntária de 

4 JO C 252 de 18.7.2018, p. 31.
5 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0150.
6 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0323.
7 JO C 263 de 25.7.2018, p. 19.
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organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS),

– Tendo em conta os compromissos assumidos pela futura comissária da Inovação, 
Investigação, Cultura, Educação e Juventude aquando da sua audição de 30 de setembro 
de 2019 perante o Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação (A9-0000/2020),

A. Considerando que o Pacto Ecológico Europeu estabelece o objetivo de uma União 
Europeia neutra do ponto de vista climático até 2050, colocando assim a emergência 
climática no cerne de todos os programas e de todas as políticas da União;

B. Considerando que a educação, o desporto, o voluntariado e a cultura desempenham um 
papel fundamental na transição ecológica em termos de sensibilização, aprendizagem, 
comunicação e partilha de conhecimentos e que, graças ao seu potencial, estes setores 
podem desenvolver soluções inovadoras para enfrentar os desafios ambientais;

C. Considerando que os programas Erasmus+, Corpo Europeu de Solidariedade (CES) e 
Europa Criativa têm impacto na vida quotidiana de milhões de europeus;

D. Considerando que, embora os programas – cuja essência deve ser preservada – não se 
centrem na ecologia, não deixam de contribuir para a transição ecológica através do seu 
conteúdo e âmbito;

E. Considerando que o Programa Erasmus+ tem potencial em matéria de desenvolvimento 
sustentável e promove a aprendizagem ao longo da vida;

F. Considerando que, graças aos objetivos e à essência do CES, os jovens têm a 
possibilidade de assumir um compromisso concreto em prol do ambiente;

G. Considerando que a experiência de mobilidade proporcionada por estes programas pode 
alterar o comportamento quotidiano e que é também necessário agir a este nível;

H. Considerando que o Programa Europa Criativa assume um papel de relevo na promoção 
da cultura e dos meios de comunicação social audiovisual, que são um instrumento de 
sensibilização para as questões ambientais, mas também uma fonte incomparável de 
soluções criativas;

I. Considerando que a liberdade de expressão e de criação artística são elementos 
intangíveis do Programa Europa Criativa e que nenhuma medida visando torná-lo mais 
ecológico deverá afetar os conteúdos artísticos, que dependem da liberdade dos 
respetivos criadores;

J. Considerando que o Parlamento Europeu solicitou, relativamente ao próximo período de 
programação, que se preveja um orçamento ambicioso para os três programas, 
nomeadamente com vista a torná-los mais inclusivos e acessíveis, e que um orçamento 
mais baixo não permitirá a concretização deste objetivo nem a adoção de medidas 
ecológicas eficazes sem prejudicar outros elementos fundamentais dos programas;

K. Considerando que o objetivo do atual quadro financeiro plurianual de consagrar 20 % 
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das despesas à ação climática não pode ser cumprido enquanto não estiverem 
disponíveis os dados e os instrumentos necessários para avaliar a contribuição dos 
programas para este objetivo, e que é, por conseguinte, urgente proceder ao seu 
estabelecimento;

L. Considerando que apenas a mobilidade física permite a imersão total noutras culturas e 
uma interação ideal com as mesmas, pelo que só pode ser complementada, e não 
substituída, pela mobilidade virtual;

M. Considerando que as tecnologias digitais também têm uma pegada ambiental;

N. Considerando que, atualmente, são muito poucos os incentivos existentes, 
nomeadamente a nível financeiro, para encorajar os participantes nos três programas a 
utilizarem meios de transporte mais ecológicos;

Objetivos comuns aos três programas

1. Lamenta que a Comissão não tenha proposto quaisquer indicadores ambientais para os 
novos programas; solicita, por conseguinte, a inclusão de indicadores específicos nos 
seus regulamentos; insta a que os dados recolhidos sejam divulgados ao público 
anualmente;

2. Apela à Comissão para que identifique sistematicamente os meios de transporte 
utilizados, a fim de permitir o cálculo das emissões de CO2 por participante; considera 
adequado utilizar o instrumento de mobilidade para este fim e aumentar o recurso a este 
instrumento em todos os setores do Programa Erasmus+ e do CES; exorta a Comissão a 
criar um instrumento de cálculo semelhante para as deslocações no âmbito do Programa 
Europa Criativa;

3. Considera necessário identificar, coordenar e avaliar as boas práticas já aplicadas pelas 
agências e serviços nacionais e pelos promotores de projetos; solicita à Comissão que 
divulgue um conjunto de recomendações sobre essas boas práticas;

4. Insta os principais intervenientes nos programas a comunicarem eficazmente aos 
participantes exemplos de boas práticas a adotar na sua vida quotidiana, eventualmente 
por meio de uma aplicação digital;

5. Exorta a Comissão e as agências e serviços nacionais a terem em conta os aspetos 
ambientais dos projetos e a avaliarem-nos em conformidade;

6. Apela à Comissão para que crie condições que permitam que os participantes escolham 
os meios de transporte menos poluentes, sem estigmatizar ou excluir os participantes 
que não tenham outra alternativa a não ser o transporte aéreo; solicita que se dedique 
especial atenção às regiões ultraperiféricas;

7. Insta a Comissão a adaptar as regras financeiras vigentes de modo a compensar as 
despesas reais e o tempo de viagem adicional associados aos meios de transporte mais 
ecológicos; insiste em que os custos suplementares devem ser reembolsados na sua 
totalidade;

8. Solicita à Comissão que estabeleça parcerias com as empresas de transporte ferroviário 
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e rodoviário, nomeadamente no âmbito do seu projeto «Ano Europeu do Transporte 
Ferroviário (2021)», por forma a garantir que os participantes beneficiem de tarifas 
preferenciais;

Erasmus+ 

9. Insta a Comissão a incluir, a partir de janeiro de 2021, o respeito pelo ambiente nos 
princípios da Carta Erasmus+ para o Ensino Superior; solicita à Comissão que aplique 
esta abordagem a todo o programa;

10. Sublinha o potencial das universidades europeias e dos centros de excelência para a 
aprendizagem e a formação profissional, que poderiam desenvolver currículos de 
excelência para o ensino e a formação no contexto das questões ambientais, desde que 
tivessem orçamento suficiente para tal;

11. Realça o potencial do futuro cartão europeu de estudante para tornar mais ecológica a 
estada dos participantes no Programa Erasmus+;

12. Recorda que as plataformas em linha SALTO no âmbito do programa representam uma 
excelente fonte de informação e aconselhamento para os promotores de projetos; exorta 
a Comissão a criar uma plataforma SALTO tendo em vista a ecologização;

13. Destaca o valor da rede «e-Twinning», utilizada por docentes, que permite desenvolver 
e partilhar módulos de formação, nomeadamente no que respeita à sustentabilidade e às 
alterações climáticas, que são os temas deste ano; apela à Comissão para que divulgue, 
tão amplamente quanto possível, o relatório anual sobre esta prioridade, assim como um 
conjunto de materiais práticos para docentes;

14. Insta a que, na vertente do desporto, sejam incentivados os projetos de colaboração 
entre associações desportivas no domínio do ambiente e da proteção da natureza;

15. Considera que incentivar a mobilidade do pessoal das organizações desportivas locais 
permitiria sensibilizá-las para a realização de eventos desportivos garantindo o respeito 
pelo ambiente; solicita que, no âmbito da Semana Europeia do Desporto, se dedique 
particular atenção às questões ambientais;

Corpo Europeu de Solidariedade (CES)

16. Considera que o selo de qualidade que cada promotor de projetos tem de obter antes de 
aceder ao CES deve ter imperativamente em conta a aplicação de boas práticas 
ambientais;

17. Recorda que a Comissão pode lançar convites à apresentação de propostas relativas a 
projetos temáticos; apela, neste contexto, à Comissão para que intensifique a promoção 
da dimensão ecológica do CES, reforçando, para tal, a visibilidade destes projetos na 
plataforma PASS;

18. Exorta as autoridades nacionais responsáveis pelo CES a apoiarem e aconselharem 
ativamente as organizações de envio e de acolhimento de participantes; assinala que elas 
também têm capacidade para identificar e desenvolver projetos ecológicos no terreno;
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Europa Criativa

19. Solicita à Comissão que, em parceria com os serviços nacionais, elabore uma carta que 
estabeleça os princípios ecológicos a respeitar por todos os participantes;

20. Insta a Comissão a publicar um guia de boas práticas ambientais para a produção 
audiovisual e cultural e a divulgação e organização de eventos, nomeadamente no que 
respeita aos transportes, à energia e à gestão de resíduos, a fim de que essas boas 
práticas ambientais se tornem a norma para os projetos financiados pelo programa;

21. Incentiva a Comissão a estudar a possibilidade de criar sinergias com o Programa 
Horizonte Europa e a nova Comunidade de Conhecimento e Inovação consagrada às 
indústrias culturais e criativas no âmbito do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia;

22. Exorta a Comissão a permitir, no contexto da vertente transetorial, a criação de uma 
rede europeia de consultores ambientais encarregados de prestar aconselhamento aos 
promotores de projetos;

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos Estados-Membros e às agências e autoridades nacionais responsáveis pela execução 
dos três programas.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Atualmente, vivemos uma situação de emergência climática e ambiental, e a resposta 
europeia, com o ambicioso Pacto Ecológico apresentado pela Comissão em dezembro 
de 2020, deve ser tida em conta em todas as políticas públicas da UE. O próprio Parlamento 
Europeu votou o estado de emergência ambiental em novembro de 2019. Há um sentido de 
urgência que é partilhado por uma grande parte da população europeia: num inquérito do 
Eurobarómetro de dezembro de 2019, 38 % dos inquiridos referiram que as alterações 
climáticas e a proteção do ambiente constituem o principal desafio político a nível europeu e 
nacional.

Todos os setores terão de repensar os seus modelos de produção e fazer algumas 
modificações, reduzindo o seu impacto ambiental, mas também encontrando soluções 
inovadoras que exigirão novas competências.

O papel da cultura e da educação no contexto da luta contra as alterações climáticas e 
do desenvolvimento sustentável

A cultura e a educação constituem a base desta mudança social. A educação das crianças, dos 
aprendizes e dos estudantes, bem como a formação de adultos, permite sensibilizar as pessoas 
para questões importantes, formar cidadãos responsáveis, partilhar e disseminar boas práticas, 
adquirir novas competências em matéria de desenvolvimento sustentável e formar os futuros 
inventores de soluções inovadoras. Sem a educação, não teremos investigadores, engenheiros 
e cientistas para nos ajudar a refletir sobre o fenómeno das alterações climáticas e a combater 
este problema, nem profissionais formados para aplicar soluções em grande escala.

Já a cultura tem um papel importante a desempenhar na sensibilização do público em geral 
para as questões relacionadas com o clima. Além disso, é também um setor produtivo em que 
já se fez um balanço para perceber quais as transformações a efetuar a nível das suas práticas.

Objeto do relatório

O presente relatório oferece soluções concretas para reduzir o impacto ambiental dos 
três programas emblemáticos da educação (Erasmus+), da cultura (Europa Criativa) e do 
voluntariado (Corpo Europeu de Solidariedade) e para os integrar plenamente no Pacto 
Ecológico, insistindo no seu potencial inestimável. Estas soluções deverão poder ser aplicadas 
no próximo período de programação, que terá início em janeiro de 2021.

O Programa Europa Criativa financia obras que serão vistas por um grande número de 
pessoas, num setor que emprega milhões de profissionais: estima-se que as indústrias culturais 
e criativas da UE assegurem 12 milhões de postos de trabalho.

O Programa Erasmus+ e o Corpo Europeu de Solidariedade são experiências capazes de 
mudar o comportamento dos seus participantes e daqueles que os rodeiam. Ambos os 
programas visam sobretudo os jovens, que são particularmente sensíveis às questões 
ambientais.

Por conseguinte, estes três programas, que têm um caráter regulador e promovem boas 
práticas, devem funcionar em consonância com o Pacto Ecológico. 
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Princípios intangíveis: mobilidade física e liberdade criativa

A relatora considera que existem dois princípios que devem permanecer intangíveis:

– a mobilidade física, que é a essência dos programas Erasmus+ e Corpo Europeu de 
Solidariedade, e que, muitas vezes, é parte integrante dos projetos no âmbito do 
Programa Europa Criativa,

– a liberdade dos conteúdos e do trabalho criativo. No âmbito do Programa Europa 
Criativa, os criadores e artistas devem gozar de total liberdade na escolha de conteúdos, 
e os projetos no âmbito dos programas Erasmus+ e Corpo Europeu de Solidariedade 
devem continuar a ser criados em função das necessidades locais, com base numa 
abordagem ascendente.

A mobilidade deve permanecer no cerne dos programas, não devendo ser substituída por uma 
mobilidade virtual. A DG IPOL concluiu, num estudo recente, que a mobilidade física tem 
vantagens em relação à mobilidade virtual, na medida em que permite a imersão total. O 
potencial da mobilidade virtual deve continuar a ser tido em conta em alguns casos, 
nomeadamente para a inclusão de pessoas que, por qualquer motivo, não possam usufruir da 
mobilidade física, ou em determinadas circunstâncias excecionais. É, então, possível 
considerar a mobilidade virtual como um complemento da mobilidade física, por exemplo, 
para preparar uma deslocação ou assegurar o acompanhamento de um projeto. Convém, 
porém, não esquecer que as técnicas virtuais também têm impacto ambiental, embora, muitas 
vezes, esse aspeto seja ignorado.

Indicadores e dados

A relatora verificou a atual ausência de dados sobre a pegada ambiental dos três programas. 
Para definir objetivos e proceder à sua avaliação, precisamos de saber por onde começar, o 
que, de momento, não é possível.

Por conseguinte, é alarmante verificar que não foram previstos quaisquer indicadores nos 
projetos de regulamento dos programas para o período de 2021-2027.

Por último, a relatora chama a atenção para o facto de que o objetivo pretendido de 
desenvolver mais projetos, nomeadamente no âmbito do Programa Erasmus+, pode 
traduzir-se no aumento do impacto ambiental global do programa. É por isso que é 
recomendável, numa primeira instância, centrar a nossa atenção apenas no impacto da 
redução da pegada individual e não da pegada global.

Apoio financeiro à mobilidade ecológica e compensação

Todas as partes interessadas que foram consultadas consideram que se deve incentivar a 
utilização preferencial de transportes menos poluentes. Porém, a escolha de utilizar um meio 
de transporte mais ecológico implica frequentemente custos adicionais. Embora a relatora se 
congratule com as alterações efetuadas ao guia do Programa Erasmus+ em 2020, que permite 
o reembolso de despesas excecionais associadas a deslocações menos poluentes, lamenta a 
qualificação desta escolha como «excecional», assim como o facto de o participante ter ainda 
de suportar 20 % dos custos adicionais. Tal não é consentâneo com a inclusão prevista pelo 
programa, uma vez que todos os participantes devem poder escolher livremente o meio de 
transporte a utilizar, sem quaisquer entraves económicos.
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A relatora não pretende, de modo algum, que os participantes sejam obrigados a utilizar outro 
meio de transporte que não o aéreo, pois esta escolha prende-se frequentemente com a 
distância a percorrer ou com a ausência de meios de transporte alternativos. O incentivo à 
mobilidade ecológica não deve, em caso algum, levar à exclusão de potenciais participantes.

A relatora regozija-se com o projeto da Comissão que consiste em fazer de 2021 o «Ano 
Europeu do Transporte Ferroviário». Seria interessante incluir programas de mobilidade como 
o Erasmus+ e o Corpo Europeu de Solidariedade no «Ano Europeu do Transporte 
Ferroviário». Os participantes representam um grande grupo com uma massa crítica de 
interesse para as empresas de transporte ferroviário. A Comissão pode basear-se na 
experiência adquirida com a ação preparatória da iniciativa «DiscoverEU», para a qual 
estabeleceu uma parceria que permite que milhares de jovens europeus beneficiem de um 
passe ferroviário para partirem à descoberta da Europa.

Por fim, a relatora recomenda que sejam atribuídos pontos suplementares aos projetos com 
conteúdos e objetivos ecológicos ou de outra natureza, mas com uma vertente centrada nas 
práticas ecológicas, aquando da sua avaliação pelas agências e serviços nacionais. A relatora 
considera que é melhor incentivar do que restringir. Caberá às agências escolher, de entre 
várias prioridades europeias, aquelas que, a nível nacional, determinarão a atribuição de 
pontos suplementares. Neste contexto, a relatora considera essencial que a prioridade europeia 
relacionada com o desenvolvimento sustentável se torne transversal e comum.

Vida quotidiana e relação com os promotores de projetos e organizações de acolhimento

Para além da mobilidade entre os países de origem e de acolhimento, é igualmente necessário 
atribuir grande importância à vida quotidiana dos participantes, nomeadamente no que 
respeita aos programas Erasmus+ e Corpo Europeu de Solidariedade. A mobilidade permite 
uma mudança de paradigma que oferece a oportunidade para adotar novas práticas ambientais 
(triagem seletiva, mobilidade não agressiva, consumo local, etc.).

Neste contexto, as universidades devem ser pioneiras: visto que muitas delas já criaram 
«serviços ecológicos», porque não pô-los em contacto com os serviços de acolhimento de 
estudantes internacionais? Os antigos estudantes Erasmus+ devem também ser incluídos, pois 
podem dar conselhos a outros estudantes, designadamente sobre as lojas onde se podem 
comprar produtos locais, sobre as associações a contactar ou sobre como reciclar o seu 
mobiliário após a sua estada no país.

A Comissão deve disponibilizar os instrumentos necessários e as agências nacionais devem, 
então, assumir a liderança e atuar como plataformas. As diversas soluções encontradas devem 
surgir localmente e não por imposição.

A relatora tem grandes expetativas para o futuro cartão europeu de estudante, que deverá ser 
introduzido até 2025. Este cartão deverá incluir aspetos conducentes a um modo de vida mais 
sustentável, como, por exemplo, a oferta de descontos na utilização dos transportes públicos, e 
incentivar os estudantes a fazerem escolhas positivas.

Deve ser dada ênfase ao papel das organizações de envio e de acolhimento do Corpo Europeu 
de Solidariedade, já que são elas as responsáveis por todas as questões relacionadas com o 
transporte, a habitação e a vida quotidiana dos participantes, incluindo, nomeadamente, o 
empréstimo de bicicletas e a oferta de passes para a utilização dos transportes públicos. Deve 
ser tida em conta a experiência destas organizações no que toca a boas práticas, devendo 
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igualmente ser garantido o seu aconselhamento por parte das agências responsáveis pelo 
programa. A sua presença no terreno permite-lhes identificar projetos sustentáveis e centrados 
no ambiente.

Por último, importa salientar e saudar o papel das agências e serviços nacionais, que já estão 
envolvidos na transição ecológica, em particular no que se refere à gestão de resíduos. Muitas 
destas agências e serviços já adotaram boas práticas que deveriam ser introduzidas de forma 
sistemática e generalizada.

Formação específica para a aquisição de novas competências através do Programa 
Erasmus+

O Erasmus+ é um programa que deve servir de base para a criação de cursos de formação 
transeuropeus no domínio do ambiente. Para além dos projetos «clássicos», são financiadas 
duas iniciativas-piloto muito promissoras no âmbito do Programa Erasmus+: a iniciativa 
«Universidades Europeias» e «Centros de Excelência para a Formação e a Aprendizagem». 
Alguns dos consórcios participantes já se dedicam à criação de cursos de ensino ou de 
formação no domínio do desenvolvimento sustentável e da luta contra as alterações 
climáticas. A relatora está convicta do grande potencial destas duas iniciativas para formar os 
futuros profissionais europeus no domínio do desenvolvimento sustentável e também da 
necessidade de as dotar de um orçamento adequado.

Desporto

A relatora gostaria também de salientar a importância do desporto, nomeadamente para a 
saúde, cuja prática ao ar livre pode ajudar a sensibilizar as pessoas para as questões 
ambientais.

Comunicação, sensibilização e partilha de boas práticas

A relatora congratula-se com o grande número de projetos no âmbito dos programas 
Erasmus+ e Corpo Europeu de Solidariedade que já adotaram uma abordagem responsável ou 
que se dedicam às questões ambientais. Também o setor cultural abordou as questões 
ambientais, fazendo algumas adaptações, nomeadamente através de técnicas inovadoras, e 
incentivando as pessoas a utilizarem os transportes públicos ou os serviços dos chamados 
«consultores ambientais».

Cumpre coordenar estas boas práticas.

A relatora frisa, por conseguinte, a necessidade de disseminar amplamente um guia de boas 
práticas comuns, sítios Web, a formação de agências das autoridades nacionais, plataformas, 
etc. Há todo um conjunto de ideias a pôr em prática a curto prazo que são do interesse dos 
vários intervenientes nos domínios da educação e da cultura.

São também necessários esforços no domínio da comunicação, na medida em que muitos 
potenciais participantes não sabem que os seus projetos ambientais podem ser elegíveis para 
financiamento a partir dos programas europeus existentes. Esta possibilidade deve ser 
amplamente divulgada no âmbito dos Dias Erasmus, da Semana Verde da UE, do «Joli Mois 
de l’Europe» (Lindo mês da Europa) e da Semana Europeia do Desporto. Deve ser igualmente 
divulgada em sítios Web específicos, sem, contudo, tirar a visibilidade a outros tipos de 
projetos.
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A relatora considera que a integração da dimensão sustentável nestes programas é uma 
condição prévia para o sucesso do Pacto Ecológico, quer no que respeita à alteração de 
comportamentos em toda a Europa, mediante a adoção de práticas comprovadas e partilhadas 
entre os cidadãos dos 27 Estados-Membros, quer no que se refere à aquisição de competências 
para o futuro e à promoção de avanços nas tecnologias digitais e da energia nos setores 
criativos.

Em última análise, trata-se simplesmente de inspirar as mulheres e os homens que moldam a 
Europa do presente e do futuro.


