COMUNICADO DE IMPRENSA
OEI organiza em Lisboa a primeira conferência
internacional sobre as línguas portuguesa e
espanhola

•

•
•

Lisboa recebe, nos dias 21 e 22 de novembro, a primeira
Conferência
Internacional
das
Línguas
Portuguesa
e
Espanhola (CILPE2019).
Terá como tema “Ibero-América: uma comunidade, duas
línguas pluricêntricas”.
A Conferência acolhe dezenas de oradores dos países da
região, cientistas, académicos, decisores políticos,
empresários e artistas, encerrando o evento com a
escritora Nélida Piñon.

Promovida pela Organização de
Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a
Cultura (OEI), a Conferência Internacional das Línguas
Portuguesa e Espanhola (CILPE 2019) decorre na Fundação
Gulbenkian, em Lisboa, nos dias 21 e 22 de novembro. Esta
primeira edição tem como objetivo geral abordar a situação das
duas línguas e a sua maior promoção de forma a reforçar o
bilinguismo na região e a internacionalização do português e
do espanhol, em benefício das suas comunidades falantes que,
em conjunto, representam uma comunidade de 800 milhões de
pessoas. Acresce que a questão da língua tem particular
expressão nos âmbitos da educação, da ciência e da cultura,
áreas de missão da OEI, que tem o espanhol e o português como
línguas
oficiais,
contribuindo
esta
reflexão
para
o
desenvolvimento e a afirmação da identidade cultural na
região.
Lisboa,

15

de

novembro

2019

-

Da
conferência
resultará
um
Plano
de
Ação
para
a
internacionalização das duas línguas a ser entregue aos
Estados membros da OEI e a todas as entidades que integram a
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Comissão Organizadora em que participa o Governo de Portugal,
de Espanha e do Brasil.
Do programa fazem parte decisores políticos, investigadores,
académicos, cientistas, empresários, escritores e agentes
culturais. Além de representantes do Governo de Portugal e
Espanha, destaca-se a presença do Secretário-geral da OEI,
Mariano Jabonero; o Secretário Executivo da Comunidade de
Países de Língua Portuguesa (CPLP), Francisco Ribeiro Telles;
a Secretária de Comunicação e Cultura do Ministério das
Relações Exteriores do Brasil, Marcia Donner Abreu; o
Presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos e. As
conferências de abertura estão a cargo de Darío Villanueva, da
Real Academia Espanhola e de Alexandre Quintanilha, cientista
e deputado. Caberá à escritora brasileira Nélida Piñon
encerrar o evento.

Durante dois dias, os oradores vão refletir sobre os seguintes
temas:
•

•

•

•

•

Espanhol e português: duas línguas do futuro: geografias,
demografias, diásporas, modalidades de uso das línguas,
organizações
internacionais,
agências
de
cooperação
internacional e sociedade civil, geopolítica das línguas.
Línguas e economia: potencial de internacionalização das
empresas, valor das línguas e seu contributo para as
indústrias culturais e economia criativa;
Línguas
e
desenvolvimento
de
competências:
ensinoaprendizagem das línguas, intercompreensão, formação de
professores, modalidades de ensino, didáticas, projetos
de ensino das duas línguas na região - escolas bilingues
de fronteira, na perspetiva intercultural;
Políticas
de
língua
para
a
internacionalização:
mobilidade
académica,
intercâmbio
entre
sistemas
educativos,
ciência
plurilingue,
repositórios
científicos,
tecnologias
da
língua,
tradução
e
interpretação, certificação internacional, reconhecimento
de título;
Plurilinguismo, pluricentrismo e diálogos interculturais:
línguas em contacto, contextos de uso bilingues e
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interculturais, redes de ensino das línguas e redes de
cultura, de educação superior, diplomacia cultural como
espaços para a difusão das línguas;
Línguas e sociedade digital: tecnologias das línguas,
processamento da linguagem natural, internet e redes
sociais;
Línguas, artes e culturas: artistas, gestores culturais,
tradutores debatem sobre o lugar das artes e o valor da
dimensão multicultural e da diversidade linguística.

O evento é aberto à comunicação social e ao público que terá
de se inscrever em www.cilpe2019-oei.org

Sobre a OEI
A Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a
Ciência
e
a
Cultura
(OEI)
é
o
primeiro
organismo
intergovernamental de cooperação do espaço ibero-americano.
Desde 1949, a organização vem trabalhando para promover a
cooperação nos seus três campos de atuação. Atualmente, 23
Estados membros fazem parte da OEI, que conta com 18
escritórios regionais, além de sua Secretaria Geral em Madrid.
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