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O encontro virtual intitulado e-Fórum2020 Potencial das
línguas na recuperação das economias: contributos do
espanhol e do português pretende abordar as questões sobre
a importancia das línguas portuguesa e espanhola no cenário
pós-Covid.
No próximo dia 2 de julho, às 16:00h (hora de Lisboa, 17h00 de Madrid), a
Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e
a Cultura (OEI) realizará o encontro virtual intitulado e-Fórum2020
Potencial das línguas na recuperação das economias: contributos do
espanhol e do português, em parceria com o Instituto Cervantes de
Espanha e Camões, Instituto da Cooperação e da Língua de Portugal.
Por um lado, o evento pretende abordar questões de especial relevância a
respeito da importância das línguas na recuperação económica da região
no período pós-COVID-19, o seu papel no comércio externo e a
relevância destes idiomas na indústria 4.0. Por outro, analisará os
desafios que o mercado de trabalho enfrentará e as competências que,
nesse sentido, têm que ser desenvolvidas a nível linguístico no espaço
ibero-americano.
O painel de especialistas será moderado pelas jornalistas Maria Flor
Pedroso, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP), e Estela Viana, da
Rádio Nacional de Espanha (RNE), e contará com a participação de
especialistas reconhecidos na matéria, assim como com a apresentação
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do Secretário Geral da OEI, Mariano Jabonero, que também realizará o
encerramento, e da Diretora da OEI em Portugal, Ana Paula Laborinho.

O espanhol e o português em números
No espaço ibero-americano convergem estas duas línguas de origem
comum, com uma ampla projeção e diferenciação internacional que, no
seu conjunto, formam uma comunidade linguística de quase 800 milhões
de falantes em cinco continentes, com especial presença na América
Latina, África e Europa. O espanhol é atualmente a segunda língua mais
falada no mundo, representando 7,6% da população mundial; por outro
lado, o português é a quarta língua mais falada no mundo, com mais de
260 milhões de falantes.

O e-Fórum2020 será transmitido ao vivo através do canal do Youtube
da OEI.
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