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Resolução do Parlamento Europeu sobre normas mínimas relativas às minorias na UE 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 2.º e o artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia (TUE), 

– Tendo em conta os artigos 21.º e 22.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, 

– Tendo em conta a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 

Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, bem como a 

Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada pela 

Assembleia-Geral das Nações Unidas em 1948, 

– Tendo em conta a Convenção-Quadro do Conselho da Europa para a Proteção das 

Minorias Nacionais e a Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias, 

– Tendo em conta a Resolução 1985 da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, 

aprovada em 2014, sobre a situação e os direitos das minorias nacionais na Europa, 

– Tendo em conta a Resolução 2196 da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, 

aprovada em 2018, sobre a proteção e a promoção das línguas regionais e minoritárias 

na Europa, 

– Tendo em conta a Resolução 424 do Congresso dos Poderes Locais e Regionais do 

Conselho da Europa, aprovada em 2017, sobre a situação atual das línguas regionais e 

minoritárias na Europa, 

– Tendo em conta a Recomendação 1201 da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa, aprovada em 1993, relativa a um Protocolo Adicional à Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem sobre os direitos das minorias, 



 

AM\1168335PT.docx  PE624.227v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

– Tendo em conta a sua resolução, de 7 de fevereiro de 2018, sobre a proteção e a não 

discriminação das minorias nos Estados‑ Membros da UE1, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de setembro de 2013, sobre as línguas europeias 

ameaçadas de extinção e a diversidade linguística na União Europeia2, 

– Tendo em conta as atividades e as conclusões do Intergrupo «Minorias Tradicionais, 

Comunidades Nacionais e Línguas» do Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

A. Considerando que os direitos fundamentais das pessoas pertencentes a minorias 

nacionais ou linguísticas constituem parte integrante dos direitos humanos, que são 

universais, indivisíveis e independentes; considerando que a proteção e a promoção de 

tais direitos são essenciais para a paz, a segurança, a coesão territorial e social e a 

estabilidade, bem como para a promoção da tolerância, do respeito mútuo, da 

compreensão e da cooperação entre todas as pessoas que vivam no mesmo território; 

B. Considerando que a UE constitui um mosaico de culturas, línguas, religiões, tradições e 

história, formando uma comunidade de cidadãos diferentes, mas unidos pelos seus 

valores fundamentais comuns; considerando que esta riqueza da Europa não é um dado 

adquirido, devendo ser protegida e cultivada; 

C. Considerando que aproximadamente 8 % dos cidadãos da UE pertencem a uma minoria 

nacional e aproximadamente 10 % falam uma língua regional ou minoritária; 

considerando, porém, que várias línguas regionais ou minoritárias ainda não beneficiam 

de qualquer reconhecimento jurídico nos Estados-Membros em que são faladas; 

D. Considerando que a proteção dos direitos fundamentais das pessoas pertencentes a 

minorias nacionais ou linguísticas pode contribuir para a construção de um futuro 

sustentável na Europa e ajudar a garantir o respeito dos princípios da dignidade, da 

igualdade e da não discriminação; considerando que os benefícios não são só para estas 

minorias, na medida em que esta proteção e promoção contribuem para a estabilidade, o 

desenvolvimento económico e a prosperidade de todos; 

E. Considerando que os Tratados da UE, seguindo a abordagem do direito internacional, 

não definem o termo «minorias», o que cria incerteza jurídica; considerando, porém, 

que o direito internacional não considera os imigrantes como uma minoria nacional ou 

linguística; 

F. Considerando que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia introduziu a 

noção de «minorias nacionais» no direito da União; considerando que o artigo 21.º da 

Carta afirma explicitamente que a discriminação é proibida; 

G. Considerando que a Convenção-Quadro para a Proteção das Minorias Nacionais e a 

Carta das Línguas constituem grandes conquistas do sistema internacional de proteção 

                                                 
1 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0032. 
2 JO C 93 de 9.3.2016, p. 52. 
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das minorias e são importantes instrumentos de normalização internacionais para os 

Estados partes; considerando que o efeito dos referidos acordos é enfraquecido pelo 

moroso processo de ratificação, pelas reservas introduzidas pelas partes e pela ausência 

de poderes de controlo, ficando a respetiva aplicação dependente da boa vontade dos 

Estados; considerando que a não aplicação sistemática de acórdãos, decisões e 

recomendações conduz também a uma «normalização» do incumprimento destes dois 

instrumentos internacionais; 

H. Considerando que devem ser tidas em conta as melhores práticas já seguidas nos 

Estados-Membros aquando da elaboração de normas mínimas para proteger os direitos 

das pessoas pertencentes a minorias nacionais ou linguísticas, tal como em Itália (Tirol 

do Sul) ou na Alemanha (Schleswig-Holstein); 

I. Considerando que os direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais ou 

linguísticas são garantidos por acordos internacionais multilaterais e bilaterais e são 

reconhecidos nos ordenamentos constitucionais de vários Estados-Membros, e que o 

respeito por estes direitos constitui um requisito fundamental de avaliação do Estado de 

direito; 

J. Considerando que o lema da União Europeia é «Unida na diversidade», tal como 

adotado em 2000, salientando o respeito pela diversidade nacional e linguística 

enquanto um dos valores fundadores da União Europeia; 

K. Considerando que as línguas fazem parte integrante da identidade de um povo e são a 

expressão mais direta da respetiva cultura; considerando que o respeito pela diversidade 

linguística é um valor fundamental da UE, consagrado, por exemplo, no artigo 22.º da 

Carta e no preâmbulo do TUE, que refere a inspiração «no património cultural, religioso 

e humanista da Europa, de que emanaram os valores universais que são os direitos 

invioláveis e inalienáveis da pessoa humana, bem como a liberdade, a democracia, a 

igualdade e o Estado de direito»; 

L. Considerando que a diversidade linguística constitui uma parte importante da riqueza 

cultural de uma região; considerando que, pelo menos, 40 a 50 milhões de pessoas na 

UE falam uma das suas línguas regionais ou minoritárias e que algumas destas línguas 

estão gravemente ameaçadas; considerando que o declínio das línguas minoritárias é 

percetível em toda a Europa; considerando que as línguas regionais ou minoritárias que 

não beneficiam de qualquer estatuto oficial estão ainda mais expostas ao risco de 

extinção; 

M. Considerando que deve ser conferido um estatuto oficial a todas as línguas regionais e 

minoritárias;  

N. Considerando que a identidade linguística e a identidade nacional constituem valores 

importantes e não são mutuamente exclusivas; considerando que os ordenamentos 

jurídicos nacionais de vários Estados-Membros apresentam lacunas significativas no 

que diz respeito às minorias nacionais ou linguísticas e, por vezes, um reduzido nível de 

simetria; 

O. Considerando que o património cultural da Europa é rico e diversificado; considerando 
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que o património cultural enriquece a vida de todos os cidadãos; considerando que, nos 

termos do artigo 3.º do TUE, a «União Europeia respeita a riqueza da sua diversidade 

cultural e linguística e vela pela salvaguarda e pelo desenvolvimento do património 

cultural europeu»; considerando que as pessoas pertencentes a minorias que vivem na 

Europa há séculos contribuem para este património rico, único e diversificado e fazem 

parte integrante da Europa; 

P. Considerando que existem discrepâncias elevadas entre os Estados-Membros no que 

toca ao reconhecimento das minorias nacionais e linguísticas e ao respeito dos seus 

direitos;  

Q. Considerando que uma verdadeira igualdade implica garantir às minorias nacionais e 

linguísticas o pleno usufruto dos seus direitos fundamentais, nomeadamente do direito à 

identidade, à utilização da língua e à educação, bem como dos direitos culturais e de 

cidadania, entre outros, em pé de igualdade com a maioria; 

R. Considerando que existe uma margem considerável para melhoria quanto à forma como 

a proteção dos direitos das minorias nacionais ou linguísticas é efetivamente posta em 

prática na UE; considerando que a legitimidade das instituições democráticas assenta na 

participação e na representação de todos os grupos da sociedade, incluindo das pessoas 

pertencentes a minorias nacionais ou linguísticas; 

1. Recorda que, à luz das normas internacionais existentes, cada Estado-Membro tem o 

direito de estabelecer uma definição de pessoas pertencentes a minorias nacionais ou 

linguísticas; 

2. Relembra que os Estados-Membros têm a obrigação de garantir às respetivas minorias 

nacionais e linguísticas o pleno usufruto dos seus direitos humanos; 

3. Recorda que não existe uma norma comum da UE relativa aos direitos das minorias na 

União nem uma interpretação comum sobre quem pode ser considerado uma pessoa 

pertencente a uma minoria; observa que não existe uma definição do conceito de 

«minoria» na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes 

a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, nem na Convenção-Quadro 

para a Proteção das Minorias Nacionais; realça a necessidade de proteger todas as 

minorias nacionais ou étnicas e linguísticas; recomenda que, no que diz respeito aos 

princípios da subsidiariedade, da proporcionalidade e da não discriminação, a definição 

de «minoria nacional» se baseie na definição estabelecida na Recomendação 1201 da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (1993) para um Protocolo Adicional à 

Convenção Europeia dos Direitos Humanos sobre os direitos das minorias, ou seja, um 

grupo de pessoas num Estado que: 

– residem no território desse Estado e são cidadãos do mesmo, 

– mantêm laços antigos, sólidos e duradouros com esse Estado; 

– apresentam características étnicas, culturais, religiosas ou linguísticas específicas, 

– são suficientemente representativas, embora menos numerosas do que o resto da 
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população desse Estado ou de uma região desse Estado, 

– são animadas pela vontade de preservar conjuntamente o que constitui a sua 

identidade comum, nomeadamente a sua cultura, as suas tradições, a sua religião ou a 

sua língua; 

4. Insta os Estados-Membros a assegurarem que os seus sistemas jurídicos garantam que 

as pessoas pertencentes a uma minoria nacional ou linguística não sejam vítimas de 

discriminação, adotando e executando medidas de proteção específicas; 

5. Solicita aos Estados-Membros que salvaguardem o direito das pessoas pertencentes a 

minorias nacionais ou linguísticas a preservar, proteger e desenvolver a sua própria 

identidade, e que tomem as medidas necessárias para promover a participação efetiva 

dessas minorias na vida social, económica e cultural, bem como nos assuntos públicos; 

6. Solicita aos Estados-Membros que ratifiquem a Convenção-Quadro para a Proteção das 

Minorias Nacionais, bem como a Carta das Línguas, e que respeitem os princípios 

estabelecidos nesses documentos; insta os Estados-Membros e a Comissão a não agirem 

de uma forma que seja contrária aos princípios estabelecidos nestes documentos; 

salienta que a União Europeia e os respetivos Estados-Membros devem abster-se de 

adotar legislação e medidas administrativas que diminuam os direitos das pessoas 

pertencentes a minorias ou constituam derrogações a estes direitos; 

7. Reafirma que os povos indígenas, no exercício dos seus direitos, não podem ser vítimas 

de nenhum tipo de discriminação e devem usufruir do direito à dignidade e à 

diversidade da sua cultura e das suas tradições, histórias e ambições, que devem estar 

devidamente refletidas na educação e na informação pública; incentiva os 

Estados-Membros que ainda não o tenham feito a ratificar a Convenção sobre Povos 

Indígenas e Tribais (Convenção n.º 169 da OIT) e a aplicá-la de boa-fé; 

8. Salienta que é necessário respeitar e promover os direitos das pessoas pertencentes a 

minorias nacionais e linguísticas, incluindo o direito de expressar, preservar e 

desenvolver a sua identidade cultural e linguística, respeitando a identidade, os valores e 

os princípios do país em que vivem; incentiva os Estados-Membros a promoverem um 

acompanhamento regular da diversidade linguística e cultural dessas populações; 

9. Encoraja os Estados-Membros a manterem o apoio e o financiamento à recolha de 

dados fiáveis e de qualidade em matéria de igualdade, em consulta com os 

representantes das minorias, a fim de medir as desigualdades e a discriminação; apela a 

um acompanhamento efetivo da situação das minorias nacionais e étnicas à escala da 

UE; considera que a Agência para os Direitos Fundamentais da UE (FRA) deve efetuar 

um controlo reforçado relativamente à discriminação de minorias nacionais e étnicas 

nos Estados-Membros; 

10. Reconhece o importante papel da sociedade civil na promoção da identidade e do 

património cultural das minorias nacionais e linguísticas; incentiva a Comissão e os 

Estados-Membros a promoverem um financiamento e um apoio suficientes a este 

respeito; 
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11. Salienta que os Estados-Membros devem promover relações cordiais e estáveis entre si, 

e incentiva-os a manterem um diálogo aberto e de apoio com os países vizinhos, 

especialmente nas regiões fronteiriças onde possam existir línguas e culturas 

transfronteiriças; 

12. Encoraja a Comissão e os Estados-Membros a promoverem todas as formas pacíficas de 

manifestação das culturas das minorias nacionais e linguísticas; incentiva os 

Estados-Membros a incluírem a história das respetivas minorias nacionais e étnicas e a 

promoverem uma cultura de tolerância nas suas escolas enquanto parte dos seus 

programas curriculares; apela aos Estados-Membros para que garantam que a história e 

os direitos fundamentais das pessoas pertencentes a minorias nacionais e linguísticas 

sejam integrados enquanto componentes do seu sistema nacional de educação, nos casos 

em que estas minorias estejam efetivamente estabelecidas; 

Minorias nacionais e étnicas 

13. Assinala que as minorias nacionais e étnicas são grupos de pessoas pertencentes a 

minorias que residem no mesmo território e partilham uma identidade comum, em 

alguns casos devido a modificações das fronteiras, noutros casos pelo facto de viverem 

numa determinada zona desde longa data, tendo por isso preservado a sua identidade; 

solicita à Comissão e aos Estados-Membros que protejam a identidade cultural e 

linguística das minorias nacionais e étnicas e que criem as condições necessárias para a 

promoção dessa identidade; salienta o importante papel que as autoridades regionais e 

locais da UE podem desempenhar na proteção das minorias nacionais e étnicas, e 

considera que a reorganização administrativa e territorial não deve ter consequências 

negativas para essas minorias; incentiva os Estados-Membros a disponibilizarem 

recursos financeiros a partir do orçamento de Estado destinados a dar aplicação aos 

direitos das minorias, a fim de evitar uma sobrecarga dos orçamentos locais; 

14. Insta a Comissão e os Estados-Membros a garantirem às minorias nacionais e étnicas a 

igualdade de oportunidades de participação na vida política e social; encoraja os 

Estados-Membros a adotarem sistemas eleitorais e legislação que facilitem a 

representação das minorias nacionais e étnicas;  

15. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a efetuarem uma análise coerente das 

respetivas políticas em vigor relativas às minorias, a fim de clarificar os seus pontos 

fortes e os seus desafios e garantir o respeito pelos direitos das minorias nacionais e 

étnicas; 

Direitos culturais 

16. Salienta que as atividades culturais são áreas essenciais para preservar a identidade das 

minorias nacionais e étnicas, e que a preservação das tradições das minorias e a 

expressão dos valores artísticos na língua materna são particularmente importantes para 

a preservação da diversidade europeia; observa que a conservação do património 

cultural das minorias nacionais e linguísticas da UE constitui um interesse comum da 

União e dos Estados-Membros; encoraja a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem, 

reforçarem e promoverem os direitos culturais das minorias nacionais; 
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17. Recorda que é essencial compreender o que se entende por «cultura», a fim de definir o 

âmbito de aplicação dos direitos das minorias nacionais e linguísticas a este respeito; 

observa que a cultura, em sentido lato, equivale à soma total das atividades e realizações 

materiais e não materiais de um dado povo e aos elementos que o distinguem de outros 

povos; salienta que os direitos culturais devem incluir o direito a participar na vida 

cultural, o direito a usufruir de cultura, os direitos linguísticos e a proteção do 

património cultural e científico; 

18. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a reconhecerem o contributo das minorias 

nacionais e étnicas para o património cultural da União, a reforçarem o diálogo com os 

representantes das minorias e com as pessoas pertencentes a minorias, bem como a 

identificarem e executarem políticas e ações coordenadas para a gestão sustentável da 

preservação e do desenvolvimento da sua cultura; incentiva os Estados-Membros a 

garantirem um nível adequado de institucionalização das práticas a nível nacional para 

proteger os direitos culturais; 

19. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a envolverem e apoiarem as minorias 

nacionais e étnicas e as pessoas que a elas pertencem no que toca ao fomento de 

conhecimentos e competências necessárias para proteger, gerir de forma sustentável e 

desenvolver o património cultural que deverá ser transmitido às gerações futuras; 

incentiva a Comissão e os Estados-Membros a criarem e manterem substanciais fundos 

culturais destinados a pessoas pertencentes a minorias, tanto a nível transversal como 

vertical, a fim de garantir um apoio efetivo, transparente e equitativo à vida cultural das 

minorias nacionais e linguísticas; 

20. Salienta que os meios de comunicação social desempenham um papel central no que se 

refere aos direitos culturais e linguísticos; recorda que a capacidade para aceder, receber 

e publicar informações e conteúdos numa língua que se compreende plenamente e na 

qual se pode comunicar é um pré-requisito para uma participação equitativa e efetiva na 

vida económica, social e cultural; observa, a este respeito, que deve ser prestada atenção 

especial às necessidades das pessoas que pertencem a minorias nacionais e étnicas e que 

vivem em zonas fronteiriças, rurais e remotas; manifesta preocupação com a falta de 

financiamento dos órgãos de comunicação social que publicam ou transmitem os seus 

conteúdos em línguas regionais ou minoritárias; incentiva a Comissão e os 

Estados-Membros a proporcionarem um nível de financiamento adequado às 

organizações ou aos órgãos de comunicação social que representam as minorias, a fim 

de contribuir para a preservação das identidades culturais das minorias e lhes permitir 

partilhar as suas opiniões, a sua língua e a sua cultura com a população maioritária; 

21. Insta a Comissão e os Estados-Membros a velarem por que os meios de comunicação 

social possam exercer a sua atividade de forma independente, a promoverem a 

utilização de línguas minoritárias nos meios de comunicação social e a terem em conta 

as minorias nacionais e étnicas aquando da concessão de licenças, nomeadamente na 

atribuição de frequências de rádio e televisão; insta a Comissão e os Estados-Membros a 

disponibilizarem fundos adequados às organizações que representam minorias, a fim de 

fomentar o seu sentimento de pertença a grupos minoritários e a identificação com os 

mesmos, bem como dar a conhecer à população maioritária as identidades, línguas, 

histórias e culturas das minorias; 
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22. Recorda o papel fundamental dos meios de comunicação sociais públicos na promoção 

destes conteúdos, em especial no contexto do escrutínio democrático pelas autoridades 

locais ou regionais; incentiva a Comissão a criar as condições jurídicas e 

regulamentares para garantir a liberdade de prestação de serviços, transmissão e receção 

de conteúdos audiovisuais nas regiões onde as minorias vivem, para que estas possam 

ver e ouvir conteúdos na sua língua materna,  sendo estes transmitidos além-fronteiras 

sem bloqueio geográfico; 

23. Incentiva os Estados-Membros a absterem-se de adotar atos políticos e legislativos e 

políticas que visem impor medidas restritivas, tais como obrigações em matéria de 

legendagem e/ou tradução e quotas obrigatórias para os programas em línguas oficiais; 

incentiva a Comissão e os Estados-Membros a autorizarem e promoverem a presença de 

meios de comunicação social em línguas regionais ou minoritárias, inclusivamente em 

interfaces em linha; insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem um 

financiamento adequado ou subvenções a organizações e meios de comunicação que 

representem minorias nacionais e étnicas, tendo em conta as suas especificidades e 

necessidades regionais; 

24. Convida os Estados-Membros, à luz do Ano Europeu do Património Cultural, a 

valorizarem e promoverem as culturas minoritárias nacionais e linguísticas presentes no 

seu país, contribuindo assim para a divulgação da sua história e tradições e assegurando 

que as populações em causa não permaneçam isoladas; 

Direito à educação 

25. Observa que a educação desempenha um papel crucial na socialização e no 

desenvolvimento da identidade e continua a ser o principal instrumento para revitalizar 

e preservar as línguas minoritárias ameaçadas; salienta que todas as pessoas 

pertencentes a uma minoria nacional têm o direito a ser ensinadas numa língua 

minoritária; sublinha que a continuidade do ensino na língua materna é fundamental 

para preservar a identidade cultural e linguística; recorda que, no que se refere ao ensino 

nas línguas minoritárias, não existe um modelo único de boas práticas que seja 

adequado para todas as minorias nacionais e étnicas; observa que deve ser prestada 

especial atenção às pessoas que utilizam a linguagem gestual; 

26. Recorda que o artigo 14.º da Convenção-Quadro do Conselho da Europa para a 

Proteção das Minorias Nacionais recomenda às Partes estatais que envidem esforços 

para assegurar, na medida do possível e no quadro do respetivo sistema educativo, que 

as pessoas pertencentes a minorias nacionais tenham oportunidades adequadas de ser 

ensinadas na língua minoritária em causa ou de receber instrução nessa língua, sem 

prejuízo da aprendizagem da língua oficial ou do ensino nesta língua; 

27. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros, em medidas futuras, a criarem 

instrumentos adequados à consecução do fomento e apoio à utilização oficial das 

línguas faladas pelas minorias nacionais e étnicas nos territórios em que vivem, a nível 

local ou regional e em conformidade com os princípios da Convenção-Quadro para a 

Proteção das Minorias Nacionais e da Carta das Línguas, assegurando simultaneamente 

que a proteção e o incentivo à utilização de línguas regionais e minoritárias não sejam 

feitos em detrimento das línguas oficiais e da obrigação de as aprender; 
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28. Lamenta que alguns Estados-Membros ainda não tenham ratificado a Carta das Línguas 

e que outros, apesar de o terem feito, não a apliquem eficazmente; manifesta a sua 

deceção pelo facto de, em alguns Estados-Membros, os direitos em vigor não serem 

aplicados ou serem completamente ignorados; 

29. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a velarem por que, em consonância com as 

normas internacionais, as pessoas pertencentes a minorias nacionais e étnicas tenham 

assegurados os seus direitos e garantidas oportunidades adequadas no que respeita a ser 

educadas numa língua minoritária e receber instrução na sua língua materna em 

estabelecimentos de ensino públicos e privados; incentiva os Estados-Membros a 

elaborarem políticas de educação adequadas e a aplicarem as que sejam mais adequadas 

às necessidades das minorias nacionais e étnicas, nomeadamente através de programas 

educativos específicos ou de programas escolares e manuais especiais; insta os 

Estados-Membros a disponibilizarem financiamento para a formação dos professores, a 

fim de assegurar uma instrução eficaz nas línguas minoritárias, e a integrarem as boas 

práticas em matéria de ensino de línguas estrangeiras na metodologia de ensino das 

línguas oficiais no que se refere aos programas curriculares das escolas que 

proporcionam educação numa língua minoritária; sublinha que os Estados-Membros 

devem promover o ensino das línguas regionais ou minoritárias e da língua oficial 

recorrendo a métodos adequados; 

30. Incentiva os Estados-Membros a garantirem que as pessoas que têm como língua 

materna uma língua regional ou minoritária tenham a oportunidade de aprender 

suficientemente a língua oficial, através da integração das boas práticas no ensino de 

línguas estrangeiras ou segundas línguas na abordagem metodológica adotada para o 

ensino da língua oficial do Estado; 

31. Realça que as pessoas pertencentes a minorias também devem aprender a língua, a 

história e a cultura da população maioritária e que os alunos pertencentes a esta, assim 

como o público em geral, se devem familiarizar com a história e cultura das minorias e 

beneficiar da oportunidade de aprender as línguas minoritárias; 

32. Incentiva os Estados-Membros a fomentarem a produção de manuais escolares que 

deem resposta às necessidades dos falantes de línguas regionais ou minoritárias ou, caso 

seja impossível, a promoverem a utilização de manuais escolares de outros países 

publicados nessas línguas, em cooperação com os organismos reguladores da educação 

nos países em que as línguas em causa sejam utilizadas; 

33. Salienta a importância da educação superior na língua materna e da formação de 

especialistas com conhecimento de terminologia especializada, sobretudo nas regiões 

com um grande número de falantes da língua em causa; destaca a necessidade crítica de 

ensinar as línguas minoritárias aos médicos; 

34. Encoraja os governos dos Estados-Membros a incluírem representantes das minorias 

nacionais e linguísticas nas deliberações sobre a organização dos seus sistemas 

educativos; 

35. Incentiva os Estados-Membros a definirem limiares preferenciais na aprendizagem das 

línguas regionais ou minoritárias, de forma a assegurar a equidade na educação; 
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incentiva a Comissão e os Estados-Membros a promoverem o direito das pessoas 

pertencentes a minorias nacionais ou étnicas que vivem em zonas onde se regista um 

número substancial de membros dessas minorias, incluindo as zonas rurais ou zonas de 

aglomerações muito dispersas, a beneficiar de ensino numa língua minoritária, 

nomeadamente na sua língua materna, se o nível de procura for suficiente; insta a 

Comissão e os Estados-Membros a garantirem que as reformas e políticas educativas 

não restrinjam o direito à educação numa língua minoritária; 

36. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a promoverem a disponibilidade de apoio 

integrado a nível vertical para as línguas regionais e minoritárias nos sistemas de 

ensino, especificamente através da criação, ao nível dos ministérios da educação dos 

Estados-Membros, bem como na Comissão, de unidades responsáveis pela integração 

do ensino das línguas regionais e minoritárias nos programas escolares; incentiva os 

Estados-Membros a promoverem uma sucessão contínua de aprendizagens nas línguas 

minoritárias, desde o ensino pré-escolar ao ensino superior; 

37. Salienta que a formação de professores e o acesso a manuais e material didático de boa 

qualidade são condições prévias essenciais para assegurar uma educação de qualidade 

aos estudantes; considera que os programas escolares, os materiais pedagógicos e os 

manuais de história devem retratar, de forma justa, rigorosa e informativa, as sociedades 

e culturas das minorias nacionais e linguísticas; constata que deve ser resolvido o 

problema amplamente reconhecido em matéria de ensino de línguas minoritárias da 

insuficiente disponibilidade de materiais didáticos de elevada qualidade e de professores 

de línguas minoritárias adequadamente qualificados; observa que o ensino 

pluridimensional da história deve ser uma obrigação em todos os estabelecimentos de 

ensino, tanto nas comunidades minoritárias como nas maioritárias; regista a importância 

do desenvolvimento da formação de professores para dar resposta às necessidades 

educativas a vários níveis e em diferentes tipos de escolas;  

38. Salienta que o ensino das línguas das minorias contribui para a compreensão mútua 

entre maiorias e minorias, e aproxima as comunidades; incentiva os Estados-Membros a 

executarem medidas positivas para garantir a correta representação das minorias 

linguísticas na educação, bem como na administração pública e nas agências executivas 

a nível nacional, regional e municipal; 

39. Incentiva a Comissão a reforçar a promoção de programas centrados no intercâmbio de 

experiências e de boas práticas em matéria de educação nas línguas regionais e 

minoritárias na Europa; insta a UE e a Comissão a darem maior ênfase às línguas 

regionais e minoritárias na futura geração dos programas Erasmus+, Europa Criativa e 

Europa para os Cidadãos no âmbito do novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP);  

40. Lamenta profundamente que, em alguns Estados-Membros, os alunos pertencentes a 

minorias linguísticas não sejam integrados em estabelecimentos do sistema geral de 

ensino, mas sim em escolas especiais, com base no facto de não terem conhecimentos 

suficientes na língua de ensino; recorda que a educação numa língua minoritária ou a 

pertença a uma minoria específica não pode ser utilizada como pretexto para segregar as 

crianças com base na identidade; insta os Estados-Membros a absterem-se de efetuar 

este tipo de segregação e a tomarem medidas adequadas para permitir que os alunos 
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frequentem as aulas em escolas do sistema geral de ensino; incentiva os 

Estados-Membros a ponderarem a introdução de temas relativos aos direitos 

fundamentais das minorias nacionais e linguísticas, nomeadamente, nos programas 

escolares, como forma de promover a diversidade cultural e a tolerância através da 

educação; 

Direitos linguísticos 

41. Observa que a língua é um aspeto essencial da identidade cultural e dos direitos 

humanos das minorias; salienta a necessidade de promover o direito de utilizar uma 

língua minoritária, em locais públicos e privados e sem discriminação, nas zonas onde 

exista um número substancial de membros de minorias, de garantir a transmissão das 

línguas de uma geração para outra e de proteger a diversidade linguística na União; 

exorta a Comissão a reforçar o seu plano para a promoção do ensino e da utilização de 

línguas regionais, como uma forma potencial de combater a discriminação com base na 

língua na UE e de promover a diversidade linguística; recorda que a promoção do 

conhecimento das línguas minoritárias por pessoas que não são membros da minoria em 

causa constitui uma forma de promover o reconhecimento e a compreensão mútuos; 

42. Salienta que, na sua resolução de 11 de setembro de 2013, o Parlamento Europeu 

relembrou que a Comissão deve prestar atenção ao facto de que alguns 

Estados-Membros e regiões estão, com as suas políticas, a ameaçar a sobrevivência das 

línguas dentro das respetivas fronteiras, mesmo quando essas línguas não se encontram 

em perigo no contexto europeu; solicita à Comissão que analise os obstáculos 

administrativos e legislativos que existem relativamente à utilização das línguas em 

causa; 

43. Observa que, além das suas 24 línguas oficiais, existem na UE dezenas de outras 

línguas que também fazem parte do seu património cultural e linguístico e que são 

faladas por, pelo menos, 40 milhões de pessoas, em regiões específicas ou por grupos 

específicos; assinala que o multilinguismo da União Europeia é único a nível das 

organizações internacionais; observa que o princípio do multilinguismo está consagrado 

na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, o que obriga a UE a respeitar a 

diversidade linguística e a apoiar o rico património linguístico e cultural da Europa 

através da promoção da aprendizagem de línguas e da diversidade linguística; 

44. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a autorizarem e promoverem, no contexto 

das autoridades administrativas e das organizações de serviço público, a utilização na 

prática das línguas regionais ou minoritárias, em consonância com o princípio da 

proporcionalidade, nomeadamente nas relações entre particulares e organizações, por 

um lado, e as autoridades públicas, por outro; incentiva os Estados-Membros a 

disponibilizarem informações e serviços públicos nestas línguas, inclusive na Internet, 

nas zonas onde exista um número substancial de membros de minorias nacionais e 

étnicas; 

45. Incentiva os Estados-Membros a fomentarem o acesso às línguas minoritárias e 

regionais, financiando e apoiando atividades de tradução, dobragem e legendagem, bem 

como a codificação de uma adequada terminologia não discriminatória nos registos 

administrativos, comerciais, económicos, sociais, técnicos e jurídicos; 
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46. Incentiva as autoridades regionais e municipais nas zonas em causa a assegurarem a 

utilização das línguas regionais e minoritárias; incentiva os Estados-Membros a 

utilizarem, a título de orientação, as boas práticas já existentes a nível nacional; 

47. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a promoverem a utilização das línguas 

regionais ou minoritárias a nível local e regional; incentiva vivamente, para o efeito, as 

autoridades municipais a assegurarem na prática o uso das línguas em causa; 

48. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a velarem por que, nas zonas onde exista 

um número substancial de membros de minorias nacionais ou linguísticas, as 

informações e a rotulagem de segurança e proteção, as instruções obrigatórias 

importantes e os avisos públicos de interesse para os cidadãos, independentemente de 

serem prestados pelas autoridades ou pelo setor privado, bem como os nomes de lugares 

e as designações topográficas, sejam escritos de forma correta e estejam disponíveis nas 

línguas utilizadas habitualmente numa determinada região, incluindo os sinais 

indicadores de entrada ou saída de zonas urbanas e todas as restantes placas de 

sinalização rodoviária; 

49. Observa que a representação visual das línguas regionais e minoritárias – sinalização 

rodoviária, nomes de ruas, nomes das instituições administrativas, públicas e 

comerciais, etc. – é essencial para promover e proteger os direitos das minorias 

nacionais e étnicas, dado refletir a utilização vital das línguas regionais e minoritárias e 

para elas contribuir, incentivando as pessoas pertencentes a minorias nacionais e étnicas 

a utilizar, preservar e desenvolver a sua identidade linguística específica e os seus 

direitos linguísticos, a expressar a sua identidade local multiétnica e a reforçar o seu 

sentimento de apropriação enquanto membros de grupos que vivem numa comunidade 

local ou regional; 

50. Insta os Estados-Membros a absterem-se de adotar ou a abolirem práticas jurídicas que 

impedem o acesso das minorias nacionais e linguísticas ao leque completo de profissões 

exercidas num determinado Estado; insta os Estados-Membros a garantirem um acesso 

adequado aos serviços jurídicos e judiciais; salienta que os representantes dessas 

minorias devem também ser explicitamente informados sobre os procedimentos a seguir 

ao abrigo da sua legislação nacional, caso os seus direitos enquanto pessoas 

pertencentes a uma minoria tenham sido violados; 

51. Incentiva os Estados-Membros a reconhecerem que todas as pessoas pertencentes a uma 

minoria nacional têm o direito de utilizar o seu apelido (patronímico) e o seu nome 

próprio na língua minoritária, bem como o direito ao seu reconhecimento oficial; 

52. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a tomarem medidas para eliminar os 

obstáculos administrativos e financeiros suscetíveis de prejudicar a diversidade 

linguística a nível europeu e nacional, e de impedir o usufruto e a aplicação dos direitos 

linguísticos das pessoas que pertencem a minorias nacionais e étnicas; exorta os 

Estados-Membros a porem termo às práticas discriminatórias do ponto de vista 

linguístico; 

53. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 

à Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, aos governos e parlamentos 
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dos Estados-Membros e dos países candidatos, à OSCE, à OCDE, ao Conselho da 

Europa e às Nações Unidas. 

Or. en 

 

 

 

 


