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OEI LANÇA O PROJETO ATELIER MÓVEL (ESTUDIO MÓVIL) PARA POETAS IBERO-
AMERICANOS EM CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA LÍNGUA PORTUGUESA  

 

§ A OEI soma-se à comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, proclamado 5 de maio pela 
Unesco, lançando o projeto Atelier Móvel, que tem o objetivo de criar mobilidade internacional em prol 
da difusão da língua como meio de afirmação, diversidade, criação, cooperação, luta pelos direitos e 
posicionamento no mundo.  

§ A iniciativa será lançada pela OEI nos próximos dias, através de uma chamada pública voltada para 
poetas de línguas portuguesa e espanhola dos países ibero-americanos que desejem levar o seu atelier 
ou estúdio de trabalho a outro país, para a realização de estadias de um máximo de quinze dias numa 
residência artística de um país da Ibero-América, e concluirá com um grande festival poético em 2021. 

§ Atualmente, o português é a segunda língua materna mais pluricêntrica do mundo, com cerca de 280 
milhões de falantes presentes em 4 continentes. Estima-se que até o final do século haverá 500 milhões 
de falantes nativos.  

 

Madri, 5 de maio de 2020 - A Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a 
Cultura, OEI, comemora hoje, 5 de maio, o  Dia Mundial da Língua Portuguesa, declarado pela UNESCO em 
2019, lançando o projeto Atelier Móvel (Estudio móvil), que visa ser um referente para a mobilidade 
internacional , incentivo à criatividade, convivência e cooperação entre as línguas, as culturas e os cidadãos da 
Ibero-América.  

A iniciativa intercultural, cujo tema é «O valor da palavra, da língua e da comunicação», convoca a poetas 
criadores de língua portuguesa que queiram estar em países hispanofalantes (América Latina ou Espanha) 
durante um período máximo de quinze dias e, de forma complementar, a poetas criadores de língua 
espanhola que desejem fazer uma estadia internacional num país de língua portuguesa (Brasil ou Portugal). 
Oferece-lhes a oportunidade de se encontrarem com artistas e agentes culturais do país de acolhimento, 
assim como de realizar uma oficina de poesia de cocriação com jovens de uma instituição de Ensino 
Médio/Secundário e/ou universidade, onde poderá explorar das possibilidades criativas das línguas em 
diálogo. 

O resultado será apresentado num festival poético realizado durante o mês de maio de 2021, em cada um dos 
países ibero-americanos participantes. A chamada pública com todos os requisitos será aberta pela OEI nos 
próximos dias.  

O Atelier Móvel é um projeto que nasce dos valores promulgados pelo Programa Ibero-americano de Difusão 
da Língua Portuguesa da OEI, que ressalta a importância do diálogo e da convivência criativa entre as línguas e 
o valor da criatividade e da diversidade como um direito cultural irrenunciável dos povos.  
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Atualmente, o português é falado por cerca de 280 milhões de pessoas em todo o mundo e estima-se que 
chegará a 500 milhões de falantes até o final do século. Além disso, é segunda língua materna mais 
pluricêntrica do mundo ao estar presente em quatro continentes, e tem um status privilegiado por ser uma 
das línguas utilizadas em 32 organizações internacionais, entre elas a União Europeia, a União Africana, a 
Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), a UNESCO, a OEA, o 
MERCOSUL, entre outras.  

 

Ver os vídeos aqui 

 

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 do espaço ibero-americano. Desde 1949 trabalha na promoção 
da cooperação nos seus três campos de atuação. Atualmente, 23 Estados membros fazem parte da OEI, que 
conta com 18 escritórios regionais e a sua Secretaria Geral, com sede em Madri. 
 
 

 

 

 
   


