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POLÍTICA LINGUÍSTICA

No âmbito da ação para promover a mobilidade e a compreensão entre as culturas,
a União Europeia fez da aprendizagem de línguas uma importante prioridade e
financia numerosos programas e projetos neste domínio. A União entende que o
multilinguismo constitui um elemento importante para a competitividade da europeia.
Assim, um dos objetivos da política linguística da UE é o de que todos os cidadãos
europeus dominem duas línguas estrangeiras, para além da respetiva língua
materna.

BASE JURÍDICA

Numa União Europeia alicerçada no lema «Unida na diversidade», as línguas são a
expressão mais imediata da nossa cultura. A diversidade linguística é uma realidade
cujo respeito é um valor fundamental da União Europeia. Nos termos do artigo 3.º
do Tratado da União Europeia (TUE), 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
divulgação das línguas dos Estados-Membros», respeitando integralmente a sua
diversidade cultural e linguística (artigo 165.º, n.º 1, do TFUE).
A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, adotada em 2000 e
juridicamente vinculativa na sequência do 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, que remonta a 1958 e determina ao regime linguístico da
antiga Comunidade Económica Europeia, foi alterado de acordo com as posteriores
adesões à UE e define as línguas oficiais da União[1], em conjugação com o artigo 55.º,
n.º 1, do TUE. O disposto neste regulamento e no artigo 24.º do TFUE prevê que
qualquer cidadão da União Europeia possa dirigir-se por escrito a qualquer instituição
ou órgão da UE numa dessas línguas e receber uma resposta redigida na mesma
língua.

[1]As 24 línguas oficiais da UE são as seguintes: alemão, búlgaro, croata, checo, 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. Para
pôr em prática o respeito mútuo, a União promove o ensino e a aprendizagem de
línguas estrangeiras e a mobilidade dos cidadãos através de programas consagrados
à educação e à 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. No seu
contributo para a Cimeira Social para o Emprego Justo e o Crescimento, realizada
em 17 de novembro de 2017, em Gotemburgo, a Comissão apresentou a ideia da
criação de um «Espaço Europeu da Educação» até 2025, «onde se tornou normal falar
mais duas línguas, para além da língua materna» (comunicação intitulada «Reforçar
a identidade europeia através da educação e da cultura - Contributo da Comissão
Europeia para a cimeira de Gotemburgo de 17 de novembro de 2017»). 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.

REALIZAÇÕES

A. Evolução política e apoio aos projetos de investigação no domínio das línguas
1. Apoio à aprendizagem de línguas
Em 22 de maio de 2019; o Conselho adotou uma recomendação sobre uma
abordagem global de ensino e aprendizagem de línguas, Na citada recomendação,
o Conselho insta os Estados-Membros a continuarem a apoiar a aprendizagem
de línguas durante a escolaridade obrigatória, a permitir que mais professores de
línguas possam receber formação no estrangeiro e a promover inovações pedagógicas
utilizando instrumentos como o School Education Gateway e o eTwinning.
2. Comparabilidade dos dados sobre as competências linguísticas
Em 2005, a Comissão publicou uma comunicação ao Parlamento Europeu
(Parlamento) e ao Conselho sobre o Indicador Europeu de Competências Linguísticas,
uma ferramenta para medir as competências linguísticas gerais em cada Estado-
Membro. A União Europeia promove igualmente a utilização do Quadro Europeu
Comum de Referência para as Línguas: Aprendizagem, Ensino, Avaliação (QECR)
do Conselho da Europa Este instrumento foi concebido «com o objetivo de fornecer
uma base tão transparente, coerente e exaustiva quanto possível para (...) elaborar
programas de línguas, diretrizes para currículos, materiais de ensino e aprendizagem
e avaliar as competências em línguas estrangeiras». O citado instrumento é agora
amplamente utilizado na Europa e noutros continentes.
3. O Centro Europeu de Línguas Modernas (CELM) e o Centro de Investigação
Europeu Mercator sobre Multilinguismo e Aprendizagem das Línguas
A UE trabalha em estreita colaboração com dois centros de investigação sobre línguas,
o Centro Europeu de Línguas Modernas do Conselho da Europa (CELM) e o Centro
Europeu de Investigação sobre Multilinguismo e Aprendizagem de Línguas (Mercator).
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https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/pt/pub/index.htm
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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. O seu principal
objetivo é apoiar os Estados-Membros na aplicação de políticas eficazes de ensino das
línguas, centrando-se na aprendizagem e no ensino de línguas, facilitando o diálogo
e o intercâmbio de boas práticas e redes e projetos de investigação relacionados com
este programa. A UE cofinancia projetos CELM destinados a promover a integração
linguística das crianças oriundas da imigração e a estabelecer critérios de qualidade
e comparabilidade para os testes linguísticos e a sua avaliação. O Mercator visa,
sobretudo, as línguas regionais e minoritárias na Europa e a sua atividade centra-
se na aquisição e no inventário, na investigação e no estudo, na divulgação e na
aplicação de conhecimentos de aprendizagem de línguas na escola, em casa e através
da participação cultural[2].
4. Mestrado Europeu em Tradução
O Mestrado Europeu em Tradução (MET) é uma marca de qualidade para
os programas de tradução universitários que satisfaçam normas profissionais e
necessidades do mercado. O principal objetivo do MET é melhorar a qualidade
da formação dos tradutores e encorajar profissionais altamente qualificados a
enveredarem por esta profissão na UE. O MET visa ainda reforçar o estatuto da
profissão de tradutor na União Europeia.
B. Programas de ação
1. Programa Erasmus+
Erasmus+ é o programa da UE nos domínios da educação e da formação, da
juventude e do desporto para o período de 2021-2027. A promoção da aprendizagem
de línguas e da diversidade linguística constitui um dos objetivos específicos deste
programa. O Guia do Programa Erasmus+ 2021 refere que as «oportunidades criadas
para oferecer apoio linguístico visam tornar a mobilidade mais eficiente e eficaz,
melhorar o desempenho da aprendizagem e, por conseguinte, contribuir para o
objetivo específico do Programa» (p. 11). O apoio linguístico em linha Erasmus+
é prestado aos participantes nas ações de mobilidade, para os ajudar a aprender
a língua do país de acolhimento. O Erasmus+ promove a cooperação conducente
à inovação e ao intercâmbio de boas práticas através de parcerias no domínio do
ensino e aprendizagem das línguas. O programa Erasmus+ financia igualmente muitos
projetos destinados a apoiar o ensino e a aprendizagem de línguas gestuais, bem
como a promover a diversidade linguística e a proteção das línguas minoritárias.
2. Programa Europa Criativa
No quadro do Programa Europa Criativa, é concedido apoio à tradução de livros e
manuscritos no âmbito do subprograma Cultura.
3. Dia Europeu das Línguas
Encorajados pelo grande êxito do Ano Europeu das Línguas em 2001, a União
Europeia e o Conselho da Europa decidiram celebrar anualmente, no dia 26 de
setembro, o Dia Europeu das Línguas, com múltiplas manifestações visando promover

[2]https://www.mercator-research.eu/en/about/about-mercator-research-centre/
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a aprendizagem de línguas em toda a UE. Esta iniciativa visa sensibilizar o grande
público para a diversidade de línguas faladas na Europa e incentivá-lo a aprender
outras línguas.
4. Selo Europeu das Línguas
O Selo Europeu das Línguas é um prémio da Comissão 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 recompensa projetos particularmente inovadores de aprendizagem de línguas,
pessoas que tenham realizado progressos notáveis na aprendizagem de uma língua
estrangeira e os melhores professores de línguas.
5. Juvenes Translatores
Todos os anos, a Comissão atribui o prémio «Juvenes Translatores» à melhor tradução
feita por estudantes de 17 anos em cada Estado-Membro. Os alunos podem optar por
traduzir de e para qualquer uma das línguas oficiais da UE.

PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

A. Diversidade linguística
A título preliminar, deve referir-se que o Parlamento adotou uma política linguística
multilingue plenamente operacional para a sua própria comunicação, 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.
Do mesmo modo, as visitas à Casa da História Europeia e ao Parlamentarium (Centro
de Visitantes do Parlamento Europeu) são propostas nas 24 línguas oficiais da União
Europeia.
Além disso, todos os anos desde 2007, o Parlamento Europeu atribui o Prémio LUX,
que inclui a legendagem dos três filmes finalistas, também nas 24 línguas oficiais da
União Europeia.
Na sua resolução, de 24 de março de 2009, intitulada «Multilinguismo: uma mais-valia
para a Europa e um compromisso comum», o Parlamento Europeu reiterou o seu apoio
às políticas da UE em matéria de multilinguismo e instou a Comissão a criar medidas
destinadas a promover a diversidade linguística.
Em 11 de setembro de 2018, o Parlamento aprovou uma resolução sobre a igualdade
linguística na era digital, que tem por base um estudo elaborado a pedido do Painel
de Avaliação das Opções Científicas e Tecnológicas do Parlamento Europeu. Nesta
resolução, o Parlamento convida a Comissão a avaliar os meios mais adequados para
garantir a igualdade das línguas na era digital e a desenvolver uma estratégia sólida
e coordenada para um mercado único digital multilingue.
Em 11 de dezembro de 2020, o Parlamento e o Conselho chegaram a acordo sobre
a proposta relativa ao programa sucessor do Erasmus+ para o período 2021-2027.
No âmbito da sua ação-chave 1, este programa inclui medidas de apoio linguístico no
contexto das atividades de mobilidade para fins de educação e de formação.
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No acordo alcançado na mesma data sobre a proposta que cria o programa Europa
Criativa (2021-2027), o artigo 3.º estabelece que um dos objetivos do programa
é salvaguardar, desenvolver e promover a diversidade cultural e linguística e o
património europeus. O subprograma MEDIA terá igualmente de ter em conta a
«diversidade cultural e linguística» que caracteriza os mercados dos diferentes países.
Foi igualmente aditada uma disposição específica para apoiar a legendagem, a
dobragem e a descrição áudio dos conteúdos audiovisuais da UE, a fim de promover
«a venda e a circulação internacionais de obras europeias não nacionais em todas as
plataformas».
Na sua resolução  de 11 de novembro de 2021 intitulada «Espaço Europeu da
Educação: uma abordagem holística conjunta», o Parlamento sublinhou a importância
de aprender línguas estrangeiras, em especial o inglês. A resolução sublinha que é
necessário que os Estados-Membros tomem medidas para apoiar o desenvolvimento
da competência linguística a todos os níveis, em especial no ensino primário e
secundário, aderir ao objetivo de «plurilinguismo» do Conselho da Europa e atingir
o valor de referência relativo a um domínio suficiente de, pelo menos, duas outras
línguas oficiais da UE por todos os alunos, o mais tardar no final do terceiro ciclo do
ensino básico; Além disso, a resolução insta a Comissão a desenvolver instrumentos
que permitam aos Estados-Membros aplicar a recomendação do Conselho relativa
a uma abordagem global do ensino e da aprendizagem de línguas, acompanhar
os progressos em conformidade e prestar apoio financeiro às escolas que ensinam
competências linguísticas europeias, especialmente as línguas nativas dos cidadãos
da UE que vivem noutros países da UE. A resolução solicita aos Estados-Membros
que recolham dados comparáveis sobre a aprendizagem de línguas;
B. Apoio às línguas minoritárias
Em 2013, o Parlamento adotou uma resolução sobre as línguas europeias ameaçadas
de extinção e a diversidade linguística na União Europeia instando os Estados-
Membros a prestar mais atenção às línguas europeias ameaçadas de extinção e a
empenhar-se na salvaguarda e promoção da diversidade do património linguístico e
cultural da UE.
Em 23 de novembro de 2016, o Parlamento adotou uma resolução sobre as línguas
gestuais e os intérpretes profissionais de língua gestual, que visava salientar que
os cidadãos surdos, surdos e cegos ou com deficiência auditiva devem ter acesso
às mesmas informações e comunicações que os seus concidadãos através da
interpretação em linguagem gestual, da legendagem, do reconhecimento vocal ou
outras formas de comunicação, incluindo através de intérpretes orais.
Em 7 de fevereiro de 2018, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre
a proteção e a não discriminação das minorias nos Estados-Membros da UE. Esta
resolução incentiva os Estados-Membros a garantirem a defesa do direito a utilizar
uma língua minoritária e a protegerem a diversidade linguística na UE. A resolução
defende o respeito pelos direitos linguísticos nas comunidades em que exista mais
de uma língua oficial e solicita à Comissão que reforce a promoção do ensino e da
utilização das línguas regionais e minoritárias.
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Na sua resolução de 17 de dezembro de 2020, o Parlamento manifestou o seu apoio
à «Minority SafePack», uma iniciativa de cidadania europeia destinada a melhorar a
proteção das minorias linguísticas.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1651148231325&uri=CELEX%3A52020IP0370

	Política linguística
	Base jurídica
	Objetivos
	Realizações
	Papel do Parlamento Europeu


