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Encontro dos Três Espaços Linguísticos 
Línguas e desenvolvimento sustentável: formação, mobilidade e emprego 

Os encontros dos Três Espaços Linguísticos são uma iniciativa que reúne três 

organizações internacionais cuja base comum é partilharem uma ou 

várias línguas: a Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB), a 

Organização Internacional da Francofonia (OIF) e a Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP) como principais representantes, 

respetivamente, da língua espanhola, da Francofonia e da língua 

portuguesa, num contexto de diversidade linguística.  

No seguimento das passadas edições e, particularmente, do encontro de 

há dois anos na sede da CPLP em Lisboa, e considerando o apelo “Por 

um humanismo universal” e o plano de ação “Os jovens e as mulheres 

impõem-se” adotados pelas Secretarias gerais e executivas das três 

organizações, respetivamente a 12 de junho de 2017 em Montreal e a 8 de 

dezembro em Paris, propomos a organização de uma reunião dos Três 

Espaços Linguísticos subordinada ao tema “Línguas e desenvolvimento 

sustentável: formação, mobilidade e emprego”. O contexto de diversidade 

linguística comum às três organizações é fundamental para promover e 

proteger a diversidade cultural, que se traduz na multiplicidade de 

identidades e tradições que compõem e enriquecem os patrimónios 

culturais ibero-americano, dos países de língua portuguesa e francófono. 

O encontro, na sua promoção da diversidade cultural e do diálogo 

intercultural, e particularmente relacionado com a formação, mobilidade e 

emprego como parte do desenvolvimento sustentável mundial, é um 

elemento de consecução da Agenda 2030, que reconhece a contribuição 

essencial de todas as culturas e civilizações para o desenvolvimento 

sustentável. 
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PROGRAMA 

Encontro dos Três Espaços Linguísticos
Línguas e desenvolvimento sustentável: formação, mobilidade e emprego 

Madrid, 1 de março de 2018 
Auditório da Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) 

Paseo de Recoletos, 8, Madrid 

10:00 – 10:30 Sessão Inaugural 

• Rebeca Grynspan, Secretária-Geral Ibero-Americana.
• Michaëlle Jean, Secretária-Geral da Francofonia.
• Maria do Carmo Silveira, Secretária Executiva da Comunidade dos Países de

Língua Portuguesa.

10:30 – 11:45 Sessão I, As línguas: formação integral como oportunidade para o 
século XXI 

• Darío Villanueva, Presidente da Associação de Academias da Língua
Espanhola e Diretor da Real Academia Espanhola.

• Marisa Mendonça, Professora Doutora e Diretora Executiva do Instituto
Internacional da Língua Portuguesa.

• Jean-Marc Defays, Presidente da Federação Internacional de Professores de
Francês. Professor do Departamento de Línguas e Literaturas Românicas da
Universidade de Liège.

11:45 – 12:00 Pausa 

12:00 – 13:15 Sessão II, As línguas e o seu impacto multidimensional no 
desenvolvimento sustentável 

• José Luis García Delgado, Catedrático de Economia e Coordenador do Projeto
O valor económico do espanhol.

• Francisco Ramos, Professor Doutor do Observatório da Língua Portuguesa.
• Koia Jean-Martial Kouame, Professor do Departamento de Ciências da

Linguagem da Universidade Félix Houphouët-Boigny da Costa do Marfim.

13:15 – 14:00 Conclusões e encerramento 

• Michaëlle Jean, Secretária-Geral da Francofonia.
• Maria do Carmo Silveira, Secretária Executiva da Comunidade dos Países de

Língua Portuguesa.
• Rebeca Grynspan, Secretária-Geral Ibero-Americana.
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