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Traduções em alemão, italiano, espanhol, inglês, romeno, português, grego e polaco acessíveis on-
line.

1. Seminário "O tratamento das línguas nas empresas internacionais" (Paris - 9 Abril de 2009)
2. Os II Encontros Europeus do Plurilinguismo
3. O que diz a Carta Europeia do Plurilinguismo?
4. As últimas actualizações actualizadas do site
5. Eventos-colóquios-seminários 
6. Publicações 
7. Reler as cartas anteriores

1) Seminário "O tratamento das línguas nas empresas internacionais" (Paris - 9 Abril 2009)
O Observatório Europeu do Plurilinguismo,
A Câmara Franco-alemã do Comércio e da Indústria,
O Gabinete de conselho Louvre Alliance,
organizam um seminário conjunto:

"Qual o tratamento das questões de línguas na empresa internacional? "
9 Abril de 2009

Câmara Franco-alemã de Comércio e da Indústria (CFACI)
18 rue Balard 75015 Paris

Ver o programa
Inscrever-se 

2) Os II Encontros Europeus do plurilinguismo: Não confundir com multilinguismo
O término multilinguismo é utilizado com vários sentidos. Assim, por exemplo, num recente debate 
no Parlamento Europeu, um eurodeputado afirmou que «o reconhecimento do multilinguismo passa 
pelo reconhecimento da existência no seio de um mesmo Estado de regiões com a sua própria 
língua».  Neste  sentido,  considera-se  que  o  multilinguismo  se  refere  à  única  coexistência  num 
mesmo território de populações de línguas diferentes monolingues ou partilhando eventualmente a 
ou a outra língua oficial nacional.

O plurilinguismo europeu tal como é defendido pelo OEP só se limitará a um único aspecto. A 
salvaguarda  e  a  promoção  das  línguas  regionais  ou  minoritárias  são  perfeitamente  legítimas  e 
participam de um direito à língua afirmado na Carta Europeia do Plurilinguismo (ver o seguinte 
artigo).

Contudo, se tivermos cuidado, são as línguas oficiais tais como o francês, o alemão, o italiano que 
podem em duas ou três gerações alcançar o estatuto actual das línguas regionais ou minoritárias.

Quando 90% dos alunos aprendem uma única língua nos primeiros anos escolares, neste caso, o 
inglês, eventualmente os rudimentos de uma segunda língua, dirigimo-nos para um modelo no qual 
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os Europeus só saberão comunicar-se entre eles, de um modo mínimo, numa terceira língua. 

Contudo, é preciso garantir a circulação horizontal das ideias, conhecimentos e imaginários e isto só 
pode ser alcançado através do conhecimento da língua do outro e da tradução. É nesta ideia que se 
baseia os II Encontros Europeus do Plurilinguismo que terão lugar em Berlim nos dias 18 e 19 do 
próximo mês de Junho.

É o fundamento de qualquer cidadania europeia, daí o  tema do I Encontro (Cidadania: línguas, 
culturas e mobilidade).

Quais são as vias para todos os jovens europeus que dominam pelo menos 2 línguas além da língua 
materna? É o tema dos II Encontros.

Como garantir a protecção das línguas nacionais no trabalho e construir um plurilinguismo eficaz 
para as empresas? É o objecto do tema dos III Encontros.

Inscrever-se para assistir aos Encontros

3) O que diz a Carta Europeia do Plurilinguismo?
(Não confundir com a Carta Europeia das línguas regionais e minoritárias)

A Carta Europeia do Plurilinguismo foi elaborada no seguimento do I Encontro Europeu do 
Plurilinguismo que tiveram lugar em Paris em Novembro de 2005. Foi apresentada ao Comité 
económico e social europeu que a aprovou. Apresentamos agora a versão mais breve:

• O plurilinguismo é inseparável da afirmação de uma Europa política.
• A diversidade das línguas garante a pluralidade e a riqueza das representações.
• O plurilinguismo é uma liberdade.
• O plurilinguismo é o meio de afirmar na Europa a perenidade das entidades nacionais, lugar 
privilegiado do exercício da cidadania.
• O plurilinguismo é uma fonte fundamental do sentimento de cidadania europeia.
• O plurilinguismo  é  uma  das  respostas  ao  «choque  de  civilizações»  e  às  várias  formas  de 
hegemonia política, cultural e económica.
• O plurilinguismo é um elemento essencial de inovação científica.
• O direito à língua e à diversidade linguística e cultural não se divide.
• O plurilinguismo é uma garantia de progresso económico num mundo pacífico.
• Qualquer trabalhador deve ter o direito de trabalhar na língua do país onde vive.
• Os sistemas educativos devem oferecer uma educação plurilingue.
• Os meios de comunicação devem permitir a expressão das culturas múltiplas.

A Carta Europeia do Multilinguismo está disponível no site do OEP em 19 versões linguísticas, em 
versão completa (9 páginas), em versão resumo (2 páginas) e em versão breve (1 página). Pode ser 
assinada on-line. A Carta será proclamada durante os II Encontros em Berlim e será enviada a todas 
as instâncias políticas europeias e nacionais. Assim, se apoia a Carta e deseja dar-lhe mais força em 
relação aos decisores e actores, não hesite:

ASSINE A CARTA
e incentive a que mais pessoas a assinem!

4) Entre   as mais recentes actualizações do site  

• Le Parlement divisé au sujet de l'enseignement des langues (Euractiv)     
• L'avenir des langues (dossier La Recherche)   
• The airport in français s'il vous plaît (Times Online)   
• L'hégémonie de l'anglais dans le travail dénoncée : revue de presse   
• Front syndical européen pour le droit de travailler dans la langue nationale   
• Europas Mehrsprachigkeit : Minderheitensprachen fördern   
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• Le préfet de Rhône-Alpes refuse l'anglicisme "Lyon-Airports"   
• Résolution d'initiative du Parlement européen sur le multilinguisme   
• Encontro Nacional dos Centros Universitários de Línguas   
• Luxembourg : loi introduisant le congé linguistique  
• Matsuura : la diversité linguistique comme forme précieuse de la diversité culturelle   
• Tract de syndicats pour défendre la diversité linguistique au travail   
• Le Sénat français et la diversité linguistique (communiqué de presse)   

5) Eventos, colóquios e seminários
• Seminário doutoral Universidade Paris V – René Descartes/OEM "Variedades e desafios 

do multilinguismo " :
• Quarta-feira 8 Abril de 2009, Plurilinguismo e direito, Alain Fenet (Universidade de 

Nantes), Marie-Josée Jonczy, directora-geral honorária da Comissão Europeia. 
• Quinta-feira  30  Abril  de  2009,  Plurilinguismo  e  tradução,  Mathieu  Guidère 

(Universidade de Genebra, ETI) 
• Quarta-feira  6  Maio  de  2009, Plurilinguismo  e  criação  teatral, Georges  Banu 

(Universidade Paris 3), encenador e crítico teatral 
Para saber mais e inscrever-se

Para aceder ao dossiê 

6) Publicações
• Plurilinguismo, interculturalidade e emprego: desafios para a Europa, Actas do I Encontro 
Europeu de Plurilinguismo, Paris 24-25 Novembro de 2005 L'Harmattan, Índice, Encomendar 
• Les multiplicités Linguistiques et Culturelles en Europe « Chances et obstacles pour 
l’intégration européenne », Actas do seminário de reflexão - Bruxelas - 11 Novembro 2008. Fazer o 
download
• Enseigner et apprendre le lexique, Les Langues Modernes número 1/2009, coord. por Frédéric 
R. Garnier, ver o índice e os resumos clicando aqui

6) Reler as últimas Cartas do OEP clicando aqui

Se não desejar receber esta carta, responda a este correio electrónico colocando no assunto NÃO.
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