Comunicado de Imprensa
OEI PROMOVE E-FÓRUM SOBRE CONTRIBUTOS DO PORTUGUÊS E DO
ESPANHOL NA RECUPERAÇÃO DAS ECONOMIAS
▪

▪

Descobrir como é que os negócios obtêm sinergias nas línguas e nas
proximidades culturais é um dos principais objetivos do e-Fórum “Potencial das
Línguas na recuperação das economias: contributos do espanhol e do
português”, que decorrerá no dia 2 de julho, promovido pela Organização de
Estados Ibero-americanos em colaboração com o Camões, I.P e o Instituto
Cervantes.
O e-Fórum decorrerá com dois painéis, um em Lisboa e o outro em Madrid, e conta
com a presença do presidente do Camões IP, Luís Faro Ramos, do diretor do
Instituto Cervantes, Luís Garcia Montero, dos professores Luís Reto e José Luís
Garcia Delgado, do secretário-geral da OEI, Mariano Jabonero e da diretora a OEI
Portugal, Ana Paula Laborinho. A moderar o debate estão as jornalistas Estela
Viana, em Madrid, e Maria Flor Pedroso, em Lisboa.

Lisboa, 22 de junho de 2020 – A Organização de Estados Ibero-americanos para a
Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) promove o e-Fórum “Potencial das línguas na
recuperação das economias: espanhol e português”. O evento tem por objetivos
descortinar de que forma as proximidades linguísticas podem contribuir para a recuperação
das economias após a pandemia causada pelo novo coronavírus; e como fomentar a
relevância das línguas portuguesa e espanhola na indústria 4.0.
Existem estudos sobre o potencial económico de ambas as línguas que evidenciam que as
diferenças linguísticas, como barreiras ao comércio externo, são equivalentes a tarifas que
se situam entre os 15% e os 22%.
O e-Fórum ocorre no dia 02 de julho às 16 horas de Lisboa, 17 horas de Madrid e conta com
dois painéis. Na capital espanhola estarão o do diretor do Instituto Cervantes, Luís Garcia
Montero, o professor catedrático da Universidade Complutense de Madrid, José Luís García
Delgado, o secretário-geral da OEI, Mariano Jabonero, e a jornalista da Rádio Nacional de
Espanha, Estela Viana. Na capital portuguesa o painel conta com a presença do presidente
do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, Luís Faro Ramos, do professor e
investigador Luís Reto (Estudo sobre o valor económico da língua portuguesa), da diretora
da OEI Portugal, Ana Paula Laborinho, e da jornalista da RTP – Antena 1, Maria Flor
Pedroso.
O e-Fórum “Potencial das línguas na recuperação das economias: espanhol e
português” vem no seguimento da Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e
Espanhola (CILPE 2019), uma iniciativa da OEI que se realizou, pela primeira vez em Lisboa
nos dias 21 e 22 de novembro de 2019. Decidiu-se, na época, que seriam organizados fóruns
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temáticos de modo a aprofundar os eixos considerados prioritários para a promoção das
duas línguas.
Com a chegada da pandemia da Covid-19, o Fórum “Línguas e Economia”, previsto para o
dia 05 de junho na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa foi adiado para 2021.

Sobre a Organização de Estados Ibero-americanos (OEI)
A Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI)
é o primeiro organismo intergovernamental de cooperação multilateral, fundado em 1949,
com o objetivo de promover a cooperação Ibero-americana nessas três áreas de atuação.
Atualmente, a OEI tem 23 Estados-membros, existindo escritórios em 18 países, além da
Secretaria-Geral, que se encontra sedeada em Espanha.
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