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

1.Participar nos II Encontros Europeus do Plurilinguismo - Berlim 18-19 Junho de 2009
2.O que diz a Carta Europeia do Plurilinguismo?
3.Um apelo aos eleitos para assinar a Carta
4.As mais recentes actualizações do site
5.Publicações
6.Reler as últimas cartas

1) Participar nos II Encontros Europeus do Plurilinguismo - Berlim 18-19 Junho de 2009
O programa dos Encontros está disponível no site do Observatório.
Para se inscrever e assistir aos Encontros   – clique aqui  

2) O que diz a Carta Europeia do Plurilinguismo?

Excerto: «O plurilinguismo é uma liberdade.
O plurilinguismo é uma liberdade, como o é uma liberdade fundamental a plena aquisição da 
língua materna.
Não há compreensão do mundo sem a mediação da língua. O conhecimento de uma ou de várias  
línguas estrangeiras é uma expansão importante do campo de visão dos indivíduos e uma via para  
uma melhor compreensão das sociedades e problemas contemporâneos. Para as crianças e para os  
adultos, as palavras são indissociáveis do pensamento e da comunicação: é o poder e o acesso à  
liberdade».

ASSINE A CARTA E FAÇA-A ASSINA  R  

3) O OEP lançou u  m apelo aos eleitos   para assinar a Carta: reacções....
Excelentíssima Senhora Deputada, Excelentíssimo Senhor Deputado (Parlamento Europeu)

Excelentíssima  Senhora  Representante,  Excelentíssimo  Senhor  Representante,  (Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa)

Excelentíssimas Senhoras e Senhores, candidata/o às eleições europeias

A Carta  Europeia  do  Plurilinguismo  nasceu  dos  I  Encontros  Europeus  do  Plurilinguismo  que 
tiveram lugar no Palais du Luxembourg em Paris nos dias 24 e 25 de Novembro de 2005, e é uma 
iniciativa da sociedade civil, cujos princípios são os seguintes:
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• 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 um meio de afirmar a perenidade das entidades nacionais, locais 

privilegiados de exercício da cidadania;
• O plurilinguismo é uma fonte fundamental do sentimento de cidadania europeia;
• O plurilinguismo é uma das respostas ao «choque das civilizações», ao «choque das 

percepções» 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;
• Todo trabalhador deve ter o direito de trabalhar na língua do país onde vive;
• Os sistemas educativos devem oferecer uma educação aberta sobre o plurilinguismo;
• Os meios de comunicação e a Educação devem permitir a expressão das culturas múltiplas.

Estes princípios são desenvolvidos nos 12 Artigos que constituem a Carta e que abrangem todos os 
âmbitos da vida política, económica, social e cultural.

A Carta foi anexa  segundo o parecer do Comité Económico e Social Europeu N° SOC229 e foi 
votada com uma grande maioria durante a sessão de 26 Outubro de 2006.

Sem contestar a utilidade e a necessidade de línguas veiculares a nível europeu e internacional, a 
Carta  considera  um  melhor  equilíbrio  linguístico  na  Europa,  tanto  a  nível  institucional  como 
económico,  social  e  cultural,  assim  como  progressos  significativos  relativos  ao  domínio  pelos 
cidadãos dos países europeus de pelo menos 2 línguas além da língua materna, uma necessidade 
para que os cidadãos integrem nas suas escolhas pessoais e colectivas a dimensão europeia.

A  legitimidade  do  projecto  europeu  depende,  em  larga  medida,  para  além  dos  interesses 
económicos,  dos  intercâmbios  intra-europeus  dos  saberes,  das  ideias  e  dos  imaginários  que  o 
plurilinguismo oferece.

Além disso, por ocasião das eleições europeias, convidamo-lo a ler a Carta e a assiná-la on-line ou 
no site do OEP, ou enviando o formulário anexo.

No final dos II Encontros Europeus do Plurilinguismo que terão lugar nos dias  18 e 19 Junho de 
2009 em Berlim, a Carta será transmitida oficialmente a todas as autoridades políticas europeias e 
nacionais.

Signatários: as associações e organismos do Observatório Europeu do Plurilinguismo

Eis os primeiros eleitos a responder ao apelo do OEP  :  

•Kader Arif,   Deputado europeu e cabeça de lista para o PS na região Sud-Ouest às eleições 
europeias 2009, e os membros da lista
•Catherine Boursier  , Deputada europeia e candidata socialista região Grand-Est às eleições 
europeias 2009, Presidente do Pays du Val de Lorraine 
•Nathalie Griesbeck  , Deputada europeia região Grand-Est - ADLE / Movimento Democrático, e 
candidata às eleições europeias 2009, Conselheiro geral de Metz (Moselle)
•Mathieu Grosch  , Deputado europeu do Reino de Bélgica
•Marie Panayotopoulos-Cassiotou,   Deputada europeia, Grécia
•Marielle de Sarnez  , cabeça de lista do MoDem para a Ile-de-France e o conjunto de candidatos do 
Movimento Democrático
•Henri Weber  , cabeça de lista socialista Massif Central-Centre às eleições europeias 2009, e os 
membros da lista
Já tinham assinado: Jack Lang, ex-ministro e deputado, Jacques Toubon, ex-ministro e deputado 
europeu, Nicolae Manolescu, embaixador da Roménia, Antonie Solomon, presidente da Câmara de 
Craiova (Roménia), Mircea Perpelea (ex-cônsul de Roménia), Ioan Paul Popescu (ex-senador), 
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Cornel Boiangiu (ex-senador e deputado de Dolj - Roumanie), Dan Horatiu Buzatu (deputado de 
Dolj - Dolj).

4) Entre   as mais recentes actualizações do site  

•A Bruxelles, un statut linguistique à part (article Cafébabel)     
•Europeas. la ue gasta 2,30 euros por ciudadano en traducción de sus 23 lenguas   
•Master européen trilingue en lexicographie (Université de Nancy)     
•UK : HEFCE commissions review of languages provision  
•UK : Language matters (report)   
•Presseurope, un média européen   
•Drastic action needed to solve language issues before Olympics: Report   
•Langue(s) et immigration(s) : société, école, travail   
•Des langues et de leur rencontre en traduction (Souleymane Bachir Diagne)   
•Sprachportal für die Tourismuswirtschaft (Artikel von Sprachennetz-Redaktion)   
•Potenziale von Mehrsprachigkeit für die Wirtschaft  

5) Publicações, anúncios e eventos
•Linguistique et traduction (collectif)   
•DLF-Bruxelles : Infolettre n°17   muito particularmente o relatório da reportagem sobre o festival 
das línguas em Lille (20-21 Março de 2009)
•Langue(s) et immigration(s) : société, école, travail   
•Naissance du site plurilingue Presseurop   : O novo site Presseurop, nascido da iniciativa da 
Comissão europeia e confiado a quatro revistas com experiência em imprensa internacional 
(Courrier international em França, Internazionale em Itália, Forum em Polónia e Courrier 
internacional em Portugal). Presseurop propõe, todos os dias, artigos traduzidos em dez línguas.
•Traduire : défense et illustration du multilinguisme (F. Ost)   Nunca deixámos de viver na nostalgia 
da língua adâmica que prevalecia  antes  do que entendíamos por «catástrofe» de Babel.  Assim, 
fechamo-nos no dilema: na língua única ou no recuo nos nossos idiolectos particulares. Para escapar 
a esta alternativa ruinosa, o filósofo e jurista François Ost descreve o que poderia ser a terceira via 
do multilinguismo e da tradução. Um vigoroso paradigma que se desprende, além da questão das 
línguas, e se impõe sempre que, no nosso mundo pluralista, saberes e valores se confrontam sem 
princípio superior de composição. 

6) Reler as últimas Cartas do OEP clicando aqui
Se não desejar receber esta carta, responda a este correio electrónico colocando no assunto NÃO.

O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ - http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu

assises@observatoireplurilinguisme.eu - tagung@efm-mehrsprachigkeit.eu - telemóvel: ++33 (0)6 10 38 68 90

Os Encontros Europeus do Plurilinguismo não poderiam ser organizados sem o apoio dos parceiros infra-referidos:
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