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POLÍTICA LINGUÍSTICA

No âmbito dos seus esforços para promover a mobilidade e a compreensão intercultural, a
União Europeia (UE) destacou a aprendizagem de línguas como uma prioridade fundamental
e financia vários programas e projetos neste domínio. A UE considera que o multilinguismo
constitui um elemento importante para a competitividade da Europa. Assim sendo, um dos
objetivos da política da UE em matéria de política linguística é o de que todos os cidadãos
europeus dominem duas línguas estrangeiras, para além da sua língua materna.

BASE JURÍDICA

Na Europa, a diversidade linguística é uma realidade. As línguas fazem parte integrante da
identidade europeia e são a expressão mais direta da cultura. Numa UE baseada no lema «Unida
na diversidade», a capacidade de comunicar em várias línguas é um trunfo importante para
pessoas, organizações e empresas. As línguas não só desempenham um papel essencial na vida
quotidiana da União Europeia, mas são também fundamentais para o respeito da sua diversidade
cultural e linguística.
O respeito pela diversidade linguística é um valor fundamental da UE, da mesma forma que o
respeito pela pessoa e a abertura a outras culturas. Esta abordagem foi incorporada no preâmbulo
do Tratado da União Europeia (TUE), que refere a inspiração «no património cultural, religioso
e humanista da Europa [...] confirmando o seu apego aos princípios da liberdade, da democracia,
do respeito pelos direitos do Homem». No artigo 2.º do TUE, é dada grande importância ao
respeito pelos direitos do Homem e à não discriminação, enquanto o artigo 3.º estabelece que
a União «respeita a riqueza da sua diversidade cultural e linguística». O artigo 165.º, n.º 2,
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) salienta que «a ação da União
tem por objetivo desenvolver a dimensão europeia na educação, nomeadamente através da
aprendizagem e da divulgação das línguas dos Estados-Membros», respeitando plenamente a
diversidade cultural e linguística (artigo 165.º, n.º 1, do TFUE).
A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, adotada em 2000 e tornada juridicamente
vinculativa pelo Tratado de Lisboa, proíbe a discriminação em razão da língua (artigo 21.º) e
atribui à União a obrigação de respeitar a diversidade linguística (artigo 22.º).
O primeiro regulamento de 1958 que determina as línguas a utilizar pela antiga Comunidade
Económica Europeia[1] foi alterado de acordo com as adesões à UE e define as línguas oficiais
da UE[2], em conjugação com o artigo 55.º, n.º 1, do TUE. Qualquer cidadão da UE tem o direito
de se dirigir por escrito a qualquer das instituições ou órgãos da UE numa dessas línguas e de
receber uma resposta na mesma língua, em conformidade com o artigo 24.º do TFUE.

[1]JO L 17 de 6.10.1958, p. 385.
[2]As 24 línguas oficiais da UE são: alemão, búlgaro, checo, croata, dinamarquês, eslovaco, esloveno, espanhol,
estónio, finlandês, francês, grego, húngaro, inglês, irlandês, italiano, letão, lituano, maltês, neerlandês, polaco,
português, romeno e sueco.
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OBJETIVOS

A política linguística da UE baseia-se no respeito pela diversidade linguística em todos os
Estados-Membros e na criação de um diálogo intercultural em toda a UE. A fim de pôr em
prática o respeito mútuo, a UE promove o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras e a
mobilidade de todos os cidadãos através de programas específicos de educação e de formação
profissional. O conhecimento de línguas estrangeiras é considerado uma das competências
fundamentais que todos os cidadãos da UE devem adquirir para melhorar as suas oportunidades
de ensino e emprego. Nesta ótica, a UE defende a ideia de que todos os cidadãos devem dominar
duas línguas estrangeiras para além da sua língua materna (COM(2008)0566). Além disso, a
UE colabora com os Estados-Membros para proteger as minorias, baseando-se para tal na Carta
Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias do Conselho da Europa.
Segundo as conclusões do Conselho da União Europeia, de 20 de maio de 2014, sobre
o multilinguismo e o desenvolvimento de competências linguísticas[3], o quadro estratégico
«Educação e Formação para 2020» considera as línguas como uma das competências essenciais
da educação.
Acresce ainda que o dia 26 de setembro tem sido celebrado como o Dia Europeu das Línguas
desde 2001, a fim de sensibilizar o público para a grande variedade de línguas na Europa.
O Parlamento Europeu adotou uma política linguística multilingue integral, o que significa que
todas as línguas da UE são igualmente importantes. Todos os documentos parlamentares são
traduzidos para todas as línguas oficiais e todos os deputados ao Parlamento Europeu têm o
direito de se expressar na língua oficial da sua escolha.

REALIZAÇÕES

A. Evolução da política linguística e apoio à investigação no domínio das línguas
1. Proteção das línguas minoritárias
Em 2013, o Parlamento aprovou uma resolução sobre as línguas europeias ameaçadas de
extinção e a diversidade linguística na União Europeia[4], na qual exorta os Estados-Membros
a tomarem maior consciência das línguas europeias em perigo de extinção e a empenharem-
se na proteção e promoção da diversidade do património linguístico e cultural da União. Esta
resolução surgiu na sequência de uma resolução do Parlamento sobre as línguas europeias
regionais e de menor difusão[5] e de uma resolução do Conselho relativa à promoção da
diversidade linguística e à aprendizagem das línguas[6], tendo dado azo a vários planos de ação
e estratégias-quadro da Comissão para promover a aprendizagem das línguas e a diversidade
linguística (COM(2003)0449); COM(2005)0596).
2. Comparabilidade dos dados sobre as competências linguísticas
Em 2005, a Comissão publicou uma Comunicação ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o
Indicador Europeu de Competência Linguística (COM(2005)0356), instrumento que se destina
a medir o nível global das competências linguísticas em todos os Estados-Membros. O quadro
para este fim foi estabelecido na Comunicação da Comissão adotada em 13 de abril de 2007
(COM(2007)0184). Como afirma a Comissão, o objetivo do indicador é medir, «a nível global,
as competências no domínio das línguas estrangeiras em cada Estado-Membro». Este indicador

[3]JO C 183 de 14.6.2014, p. 26.
[4]JO C 93 de 9.3.2016, p. 52.
[5]JO C 76 E de 25.3.2004, p. 374.
[6]JO C 50 de 23.2.2002, p. 1.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0566
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0449
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0596
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0356
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0184
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ajudará igualmente a compreender se as medidas tomadas para alcançar a fórmula «língua
materna + duas» são eficazes, graças a dados comparáveis sobre as competências linguísticas em
todos os Estados-Membros. Foi criado um Conselho Consultivo, que apresentou os resultados
de um primeiro inquérito em 2011, o qual revelou a necessidade de melhorar a aplicação da
estratégia para a aprendizagem de línguas nas escolas.
3. CELM e Mercator
A UE apoia dois centros de investigação no domínio das línguas: o Centro Europeu de Línguas
Modernas (CELM) e o Centro de Investigação Europeu Mercator sobre o Multilinguismo e
a Aprendizagem das Línguas. O CELM incentiva a excelência e a inovação no ensino das
línguas e contribui para que os cidadãos europeus aprendam línguas de forma mais eficaz.
Os principais objetivos do CELM consistem em assistir os Estados-Membros na aplicação de
políticas eficazes em matéria de ensino de línguas, centrando-se no ensino e na aprendizagem
das línguas, promovendo o diálogo e o intercâmbio de boas práticas e apoiando a criação de
redes de investigação e projetos relacionados com os programas. O Centro Mercator faz parte
de uma rede de cinco centros de investigação e documentação e é especializado nas línguas
regionais e minoritárias da União Europeia.
4. Mestrado Europeu em Tradução
O Mestrado Europeu em Tradução (MET) é uma marca de qualidade para estudos universitários
em tradução que satisfaçam determinadas normas profissionais e necessidades do mercado.
O principal objetivo do MET é melhorar a qualidade da formação dos tradutores e obter
profissionais altamente qualificados para trabalharem como tradutores na UE. O MET visa
reforçar o estatuto da profissão de tradutor na União Europeia.
5. O serviço de tradução automática MT@EC
O serviço de tradução automática da Comissão permite uma rápida verificação do sentido
geral do texto inserido. O MT@EC permite tratar e traduzir textos e documentos relativos à
política da UE nas 24 línguas oficiais da União. Este serviço é disponibilizado gratuitamente
aos funcionários das administrações públicas dos Estados-Membros da UE e dos países do EEE.
B. Programas de ação
1. Programa Erasmus+
O Programa Erasmus+, iniciado em janeiro de 2014, é o programa da UE em matéria de ensino,
formação, juventude e desporto para o período de 2014-2020. A promoção da aprendizagem
de línguas e da diversidade linguística constitui um dos objetivos específicos deste programa.
O Guia do Programa Erasmus+ refere que «As oportunidades criadas para oferecer apoio
linguístico destinam-se a tornar a mobilidade mais eficiente e eficaz, a melhorar o desempenho
da aprendizagem e, por conseguinte, a contribuir para o objetivo específico do Programa» (p.
 11). O apoio linguístico é prestado através do apoio linguístico em linha Erasmus + para os
participantes nas ações de mobilidade, a fim de aprenderem a língua do país de acolhimento. O
Programa Erasmus+ também incentiva a cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas
práticas através de parcerias estratégicas no domínio do ensino e da aprendizagem de línguas.
Além disso, pode ser fornecido financiamento para apoio linguístico, quando necessário, aos
beneficiários das parcerias estratégicas que organizem atividades de formação e ensino a longo
prazo, destinadas ao pessoal, aos animadores de juventude e aos estudantes. O Programa
Erasmus+ financia também, anualmente, vários projetos destinados a apoiar o ensino e a
aprendizagem da linguagem gestual, bem como a promover a sensibilização para a diversidade
linguística e a proteção das línguas minoritárias.
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2. Programa Europa Criativa
No quadro do Programa Europa Criativa, é concedido apoio para a tradução de livros e
manuscritos no âmbito do Culture sub-programme (subprograma Cultura).
3. Dia Europeu das Línguas
Perante o grande êxito do Ano Europeu das Línguas em 2001, a UE e o Conselho da Europa
decidiram celebrar anualmente, no dia 26 de setembro, o Dia Europeu das Línguas, com
múltiplas manifestações de promoção da aprendizagem de línguas em toda a UE. Esta ação visa
sensibilizar os cidadãos para a variedade de línguas faladas na Europa e incentivá-los a aprender
outras línguas.
C. Prémios
1. Selo Europeu das Línguas
O Selo Europeu das Línguas é um prémio da Comissão que foi concebido para incentivar
novas iniciativas de ensino e aprendizagem de línguas, premiar novos métodos de ensino de
línguas e sensibilizar o público para as línguas regionais e minoritárias. O prémio é atribuído
a projetos dos países participantes pelo projeto de aprendizagem de línguas mais inovador, à
pessoa que tenha realizado maiores progressos na aprendizagem de línguas estrangeiras e ao
melhor professor de línguas.
2. «Juvenes Translatores»
Anualmente, a Comissão atribui um prémio à melhor tradução efetuada por um estudante de 17
anos nos Estados-Membros. A tradução pode ser efetuada de e para qualquer uma das línguas
oficiais da União Europeia.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Em 19 de novembro de 2013, o Parlamento aprovou os Programas Erasmus+ e Europa Criativa.
O Parlamento Europeu acrescentou uma disposição específica em matéria de financiamento da
legendagem, da dobragem e da descrição áudio dos filmes europeus, a qual deverá facilitar o
acesso e a circulação das obras europeias além-fronteiras. Na sua qualidade de colegislador,
o Parlamento Europeu pode elaborar relatórios de iniciativa, a fim de dar um novo impulso
ao desenvolvimento da política linguística na Europa. Na sua resolução de 24 de março de
2009 sobre “O multilinguismo: uma mais-valia para a Europa e um compromisso comum»[7],
o Parlamento Europeu reiterou o seu apoio às políticas da UE em matéria de multilinguismo e
instou a Comissão a criar medidas que visem reconhecer a importância da diversidade linguística
e promover esta. Na sua resolução sobre as línguas europeias ameaçadas de extinção e a
diversidade linguística,[8] o PE apelou à Comissão e aos Estados-Membros para que apoiassem
as línguas em risco de desaparecimento.
Em 23 de novembro de 2016, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre as línguas
gestuais e os intérpretes profissionais de língua gestual,[9] para salientar que as pessoas surdas,
surdas-cegas ou com deficiência auditiva devem ter acesso à mesma informação e comunicação
que os seus pares, através da interpretação em língua gestual, da legendagem, da transcrição da
fala para a escrita e/ou formas alternativas de comunicação oral, incluindo intérpretes orais. A
resolução reconhecia também que as instituições da UE já facultavam a acessibilidade a eventos
públicos e reuniões das comissões.

[7]JO C 117 E de 6.5.2010, p. 59.
[8]JO C 93 de 9.3.2016, p. 52.
[9]Textos Aprovados, P8_TA(2016)0442.

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0442
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Um estudo sobre «Línguas minoritárias e Educação: Boas Práticas e Perigos», encomendado
pela Comissão da Cultura e da Educação e publicado no início de 2017, analisa a situação das
línguas minoritárias no ensino em 13 estudos de caso.
No segundo semestre de 2017 e no início de 2018, a Comissão da Cultura e da Educação do PE
elaborará um relatório de iniciativa sobre «A igualdade linguística na era digital - rumo a um
projeto de linguagem humana», com base num estudo com o mesmo título, elaborado a pedido
do Painel de Avaliação das Opções Científicas e Tecnológicas do Parlamento Europeu.
Michaela Franke
09/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/598621/EPRS_STU(2017)598621_EN.pdf
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