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1) O OEM desenvolve o seu campo de Investigação 

Em associação  com as  equipas  universitárias,  o  OEM organiza  seminários  de  investigação  ou 
doutoramento sobre o multilinguismo:

 Seminário doutoral Universidade Paris V – René Descartes/OEM "Variedades e implicações 
do multilinguismo". Próximas sessões: 
 10 de Dezembro de 2008: Multilinguismo e Investigação: Linguística e História 
 28 de Janeiro de 2009: O Multilinguismo na Comissão Europeia
Para saber mais e inscrever-se

 Seminário de investigação "Multilinguismo e tradução" GRETI (Grupo de Investigação em 
Tradução e Interpretação da Universidade de Genebra)/OEP. Próxima sessão: 
 25  de  Novembro  de  2008  :  Tradução,  multilinguismo,  multilinguismo:  pistas  de 

investigação
 16 de Dezembro de 2008: A nova Torre de Babel ou o Multilinguismo na Internet 
P  ara saber mais e inscrever-se  

2) Entre as mais recentes actualizações do site

• A presidência francesa da União Europeia   (Almoço-debate ASEDIFRES/OEM, 29.11)  
• China abre   as portas às línguas     
• Resolução do Conselho de 21 Novembro   2008 sobre o multilinguism  o 
• Quand  o os serviços franceses e alemães dispõe do British Council   
• Ap  elo às contribuições: A criatividade em todos os estados...   
• Oeste-Este: Perspectivas multidisciplinares sobre as duas partes do continente europeu
• Federação europeia das   associações de docentes de línguas (projecto REAL)   
• D  a arte de perder uma guerra sem conhecer a língua do adversário   
• Us  o da língua chinesa e práticas linguísticas em 2007   
• ENM:   a tentação de ser tudo em inglês   
• O ensino das línguas estrangeiras na União Europeia   (JC Herreras)   
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• Ap  elo às comunicações: As línguas-culturas na Universidade, Bucareste  
• Particip  e no estudo sobre o uso das línguas vivas na investigação  
• Entrevista   Euractiv-Leonard Orban     
• Carlson Wagonlit Travel e os direitos   linguísticos (comunicado)  
• A revista   on-line   Interculturas  
• Anglo  fonia: Sarkozy bloqueia Barroso (  Libération  )  

3) A União Europeia dedica-se, por seu turno, ao multilinguismo
Depois do ano europeu das línguas em 2001, a resolução do Conselho na diversidade linguística e a 
aprendizagem das  línguas  de  14  Fevereiro  de  2002,  e  as  conclusões  do  Conselho  Europeu  de 
Barcelona de 15 a 16 de Março de 2002 exigem que seja empreendida uma acção para melhorar a 
aquisição das  competências  básicas,  nomeadamente no ensino generalizado de  pelo menos dez 
línguas  estrangeiras  desde  a  mais  recente  idade,  após  a  decisão  do  Parlamento  Europeu  e  do 
Conselho de 26 de Dezembro de 2006 fazendo de 2008 o Ano Europeu do Diálogo Intercultural, 
depois dos Estados gerais do multilinguismo a 26 de Setembro em Paris, depois, sobretudo, do 
desencantamento crescente dos cidadãos em relação à Europa, União Europeia começa, por fim, a 
tomar a sério o perigo mortal  que ameaça Europa no processo de marginalização das línguas a 
implementar depois de mais 30 anos.

A resolução do Conselho de 21 Novembro de 2008 marcará uma viragem decisiva nesta evolução? 
Esperemos que sim.  Porém,  qual  o  valor  a  atribuir  a  ditas  resoluções  quando alguns  governos 
nacionais signatários, únicos competentes em matéria de educação com as costas quase viradas, 
empenham-se a fazer exactamente o contrário. 

O governo italiano de Berlusconi é um excelente exemplo: convidar as famílias a agrupar, para as 
crianças, numa única língua os horários de LV1 e de LV2 é uma agressão contra todas as línguas 
europeias ensinadas no ensino primário, básico e secundário.

Os docentes italianos de línguas vivas uniram-se e assinaram uma petição para protestar contra esta 
regressão sem igual.  Convidamo-lo a  assinar massivamente. Também a pode assinar  no site do 
OEM que pretende fazer desta acção uma campanha europeia exemplar.

O governo francês não faz melhor, visto que, pelo concurso de recrutamento na Escola Nacional da 
Magistratura, introduz uma discriminação linguística intolerável. 

Melhor  ainda,  os  funcionários  franceses  e  alemães  erigem-se  na  agência  comercial  do  British 
Council. Isto merece o desvio...

4) Publicações 
 Irak  in  Translation  ou  de  l'art  de  perdre  une  guerre  sans  connaître  la  langue  de  son   

adversaire, Mathieu Guidère, Editions Jacob-Duvernet, 2008.

 Lenguas y normalizacion en España  , José Carlos Herreras, Gredos, 2008

 Migrations et plurilinguisme en France, Délégation générale à la langue française et aux 
langues de France, Didier, 2008

 Faire vivre les identités francophones, Synergies Monde, N°5/2008

 Actas dos Primeiros encontros Euromania disponíveis em vídeo no site www.euro-mania.eu, na 
parte reservada ao colóquio

5) Reler as últimas Cartas do OEM clicando aqui

6) Como apoiar o OEM? 
O Observatório não é uma administração, mas uma iniciativa da sociedade civil, ou seja, uma união 
de associações, de uma fundação e de pessoas físicas que decidiram unir os seus esforços para o 
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multilinguismo  e  a  diversidade  cultural.  Para  elaborar  os  seus  projectos,  convoca  concursos 
públicos. Porém, para se desenvolver e actuar com eficácia, o OEM precisa absolutamente do seu 
apoio e, para tal, a forma mais simples é a adesão individual.

O  OEM também precisa de correspondentes e de tradutores em todos os países europeus e além 
fronteiras. Com efeito, a acção do OEM não se limita às fronteiras geográficas da União Europeia.

Para saber mais Clique AQUI

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