
 

Um dicionário além das palavras 

  

Aprendendo, amando e vivendo idiomas  

(Hamburgo, 13 de fevereiro de 2017) O dicionário online que nós conhecemos, amamos e 

confiamos cresceu! Desta vez não estamos nos referindo à uma nova combinação de idiomas. 

O bab.la evoluiu rumo à uma comunidade online de cidadãos globais, apaixonados não 

somente por idiomas, mas também pela vida de expatriado. 

De um dicionário multilíngue para uma comunidade de cidadãos globais 

Não há fronteiras no mundo atual - viajar, estudar ou trabalhar em um país estrangeiro está 

mais acessível do que nunca. Todos os dias pessoas decidem morar no exterior e partem em 

rumo à uma experiência marcante e enriquecedora. Aqui no bab.la, somos uma equipe 

multinacional e multilíngue e por isso conhecemos muito bem os obstáculos e dificuldades 

enfrentadas quando se mora longe de casa. É precisamente por essa razão que nossa meta 

principal é fornecer à essa crescente comunidade de cidadãos globais, o mais abrangente e 

relevante conteúdo sobre a vida em um país diferente. Nosso intuito é construir pontes entre 

essas pessoas e seus países de destino e assim, esperamos contribuir com a difusão de uma 

compreensão mútua além das fronteiras, independentemente de idioma ou diferenças 

culturais. 

Além disso, o bab.la continua ampliando seu conteúdo linguístico e alcançando novas 

audiências com duas novas adições ao dicionário neste mês: Holandês-Alemão e Vietnamita-

Inglês, ampliando nossa lista para 44 dicionários. 

 

Sobre o bab.la:  

bab.la é um portal linguístico interativo e também uma revista informativa para expatriados que oferece 

dicionários bilíngues, artigos de blog sobre a vida no exterior, testes e jogos relacionados ao aprendizado de 

idiomas, tudo oferecido gratuitamente. Atualmente disponível para 28 idiomas diferentes (Inglês, Árabe, 

Chinês, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Finlandês, Francês, Esperanto, Alemão, Grego, Hindi, Húngaro, 

Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Espanhol, Suahíli, 

Sueco, Tailandês, Turco e Vietnamita), o site opera num modelo wiki, permitindo que usuários contribuam com 

conteúdo e com feedback. O bab.la foi fundado em 2007 e desde abril de 2015 faz parte da família Oxford 

Dictionaries da Oxford University Press. 

Para maiores informações, por favor entrar em contato com: 

Mariana Alves 

Email: mariana@bab.la  

Phone: +49 (0)40 707080953  

bab.la GmbH | Alter Fischmarkt 5 | 20457 Hamburg | Germany  
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http://en.bab.la/dictionary/vietnamese-english/
http://en.bab.la/dictionary/vietnamese-english/
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