
ASSFDMBLEIA DA REPtJBLICA

Comissäo pan a Etica, a Cidadania e a Comunicação

Relatório

Assunto: Meeting of the Chairpersons of the Committees on Education!

Science and Culture and the Committees on the Development of Information

Society “United in Diversity: Political and Social Development Aspects of

EU Languages and Cultures”

A reunião de ocorreu nos dias 26 e 27 de setembro em Vilnius, na Lituânia,

e contou também corn a presença da Sr. Deputada Nilza de Sena, em

representaçao da Comissão da Educaçao Ciencia e Cuftura.

A reunião foi aberta pela Sra. Audrone Pitreniené, presidente da Comissao de

Educaçao, Ciencia e Cultura da Seimas of the Republic of Lithuania. A sessão

contou corn os seguintes oradores, convidados a iritroduzir ternas especificos: Dr

Sabine Kirchmeier-Andersen, diretor do Conselho idioma Dinarnarquês: Jan

Truszczyñski. diretor Geral da Direcçao-Geral da Educação e Cultura da

Comissão Europeia, Maria Cristina de Preter, Chefe do Departamento da

Direcçao-Geral da Traduçao da Comissao Europeia Lingua Português; Dr Algirdas

Saudargas, membro do Parlamento Europeu, Dr. Andrejs Vasiljevs.

A reuniâo centrou-se em dois temas principais, a saber:

1. traduçao automática das linguas europeias: problemas, desafios,

perspéctivas;

2. digitalizacão de urna lingua como parte do património cultural.



ASSEMBLEIA DA REPUBLICA

Comissão de Etica, Sociedade e Cultura

Foram debatidas as problematicas da afirmaçao das linguas e da

comunicaçao, na lingua de origem, entre Os Estados membros da União. Foram

suscitadas vãrias questOes que se levantam em relaçao as problemas da

comunicação entre os povos e entre as Estados-Membros, particularmente, neste

tempo de urna sociedade de informaçaa e cada vez mais global, onde as diversas

linguas se confrontam corn muitos desafios e oportunidades. Mais

especificamente abordou-se as seguintes problematicas:

1. Politica da UE em matéria de multilinguismo em tempos de tecnologia

da informaçao;

2. Linguas europ&as ameaçadas e a diversidade linguistica na União

Europeia;

3. Maneiras de satisfazer as necessidades da sociedade multilingue da

UE no espaço digital;

4 lniciativas de prornoção da linguagem e sua digitalizaçao dos recursos

coma patrimônio.

No encontro, nas trocas de opiniOes entre os participantes, confirmou-se

que a lingua portuguesa pela sua dimensão cultural, histórica e nUmero de

falantes tem um forte potencial de afirrnaçao e competitividade neste mundo

insondavel da era digital.

Palacio de São Bento, 22 outubro de 2013.
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