
p.1928 DE OUTUBRO DE 2016
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Suplemento da edição 
de 28 de outubro de 2016 
do semanário «O Emigrante/
Mundo Português», com a 
colaboração do Camões, I.P.

CARLOS GOMES DA SILVA É O ADJUNTO DA COORDENAÇÃO DO EPE NA ÁFRICA DO SUL, NAMÍBIA, SUAZILÂNDIA E ZIMBÁBUE

Estados Unidos

CAMÕES, I.P. APRESENTOU AS MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA 

P. 22

oferta e maior aposta em recursos digitais
A sessão de apresentação 
das medidas de promoção 
do «Português Língua Global», 
realizada este mês na sede 
do Camões, I.P.,  permitiu 
perceber que a estratégia 
passa, em grande parte, por 

oferta de cursos - tendo em 
conta as necessidades dos 
vários públicos-alvo - e por 
uma grande aposta em 
plataformas digitais...

P. 20 e 21

REFERENCIAL CAMÕES DE 
PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA

Um instrumento de 
referência para o ensino 
do português... P. 20 e 21

das mais importantes línguas regionais”

Num país onde há uma crescente perceção de que o português é uma língua que atribui um valor acrescentado 
aos currículos daqueles que a dominem, 41% dos alunos do EPE já são sul-africanos e de outras nacionalidades. 
Tem crescido o interesse em todos os níveis de ensino e o novo adjunto da coordenação do EPE acredita que este 
irá aumentar com a integração das aulas de português no currículo e dentro do horário normal. 

para que uma aprendizagem em 

diferentes níveis de conhecimento da 
língua e segundo as diretrizes europeias. P. 22

BREVES

Clara Ferreira Alves 
apresentou «Pai Nosso» 
na Universidade de 
Harvard

Brasil
Livro «Os Doentios» 
de Fialho de Almeida 
foi lançado em Brasília

Chile
Centro de Língua 
Portuguesa inaugurado 
na Universidade de 
Santiago do Chile

China
Protocolo de 
Cooperação assinado 
entre o Camões, I.P. e 
o Instituto Cultural da 
Região Administrativa 
de Macau

Estabelece as formas de coopera-
ção entre os dois institutos, com 
vista ao planeamento e execução 
de projetos que visem a divulgação 
e promoção das respetivas culturas
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Num país onde há uma crescente perceção de que o Português é uma língua 
que atribui um valor acrescentado aos currículos daqueles que a dominem, 41% 
dos alunos do EPE já são sul-africanos e de outras nacionalidades. Tem cresci-
do o interesse em todos os níveis de ensino e o novo adjunto da coordenação do 
EPE acredita que este irá aumentar com a integração das aulas de Português no 
currículo e dentro do horário normal. Algo que será uma realidade já a partir de 
fevereiro de 2017, para o 8º ano de escolaridade na Assumption Convent High 
School, em Germiston, revelou Carlos Gomes da Silva nesta entrevista.

REFERENCIAL CAMÕES DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA (PLE)

CARLOS GOMES DA SILVA É O ADJUNTO DA COORDENAÇÃO DO EPE NA ÁFRICA DO SUL, NAMÍBIA, SUAZILÂNDIA E ZI

Um instrumento de referência para o ensino do português...

O que o motivou a assumir o cargo 
de adjunto da Coordenação do EPE 
na África do Sul? 

Em primeiro lugar, entusias-
mou-me muito a perspetiva de po-
der voltar a trabalhar na África do 
Sul e países vizinhos, região que 
conheço bem  e da qual guardava 
e mantenho excelentes memórias 
e uma valiosa experiência pessoal, 

-
nho uma longa experiência como 
docente de Português língua Segun-
da/Estrangeira e de Herança, a to-
dos os níveis de ensino, em três di-
ferentes continentes, em diferentes 
países (Portugal, Holanda, África do 
Sul, Canadá e Brasil):

Na Holanda (entre 1974 e 
1985), lecionei cursos de ensino 
básico e secundário no sistema pa-
ralelo e integrado, assisti e participei 

bilinguismo em contexto de imigra-
ção. Interessei-me pela questão da 
aquisição e manutenção da língua 
portuguesa entre os lusodescenden-
tes na Holanda, tendo-as estudado 
num trabalho para um seminário do 
programa de doktoraal em psico e 
sociolinguística  que concluí na Uni-
versidade de Utreque.

Na África do Sul (entre 1985 e 
1991), como docente na Universi-
dade da Cidade do Cabo, montei um 
programa de Português integrando 
cursos de cultura e de literatura dos 
PALOP, no contexto da emergência 
destas novas culturas e literaturas 
que a Universidade achava impor-
tante para o futuro, com a concor-
dância do então ICALP. Os 12 anos 
de experiência na África do Sul fo-
ram determinantes para a minha 

formação, enriquecimento pessoal, 
-

do, para compreender melhor Áfri-
ca, bem como a importância estra-
tégica, cultural e política da língua 
portuguesa no pós-apartheid na 
África Austral.

julho de 2016), comecei por lecio-
nar na Universidade de Otava em 
2002, como professor adjunto, na 
sequência de diligências que efe-
tuei na minha qualidade conselhei-
ro social e cultural  na Embaixada de 
Portugal em Otava, para que a Uni-
versidade reintroduzisse o ensino de 
Português. A partir de então, empe-
nhei-me na consolidação do Ppo-
grama de português e no aumento 
do número de alunos (tínhamos, em 
média, entre 100 e 150 alunos por 
semestre, inscritos nos vários cur-
sos semestrais do Programa de Por-
tuguês).  A pedido da Reitoria da 
Universidade de Otava, estabeleci 
contatos e  negociei protocolos de 
intercâmbio com universidades por-
tuguesas e brasileiras.  

Nos últimos anos, tenho-me 
dedicado à investigação e produ-
ção de materiais para o ensino do 
português como língua segunda/es-
trangeira e de herança, com a co-
laboração de colegas brasileiras 
da Universidade de São Paulo. Es-
tão em fase de revisão os manuais 
de Português Pt/Br para os níveis 
C1 e C2,  que integram as varian-
tes europeia e  brasileira, organiza-
dos por temas culturais, comuns e 
transversais aos vários países de lín-
gua portuguesa, tendo como públi-
co alvo  estudantes universitários e 
executivos. 

Qual é o número de alunos e profes-
sores da rede EPE na África do Sul? 

Na África do Sul, para o ensi-
no básico e secundário dispomos de 
18 docentes em comissão de servi-
ço e com horários completos. So-
mam um número total de 2.317 
alunos, dos quais 49% são lusodes-
cendentes, 10% lusófonos e 41% 
sul-africanos e de outras naciona-
lidades. No ensino superior temos 
2 leitoras do Camões, I.P.: uma na 
Universidade de Pretória, com 63 
alunos inscritos nas disciplinas do 
programa de português, e uma ou-
tra na Universidade de Witwaters-
rand, com 90 alunos; 2 docentes 
ao abrigo de protocolos de coopera-
ção, uma na Universidade Técnica 
de Durban (com 15 alunos) e uma 
outra na Universidade da Cidade do 

do corrente ano letivo teremos um 
leitor júnior a tempo parcial na Uni-
versidade de Pretória e um outro a 
tempo inteiro na Universidade de 
Witwatersrand, da responsabilida-
de do Camões, I.P.. Na Cidade do 
Cabo, uma das docentes assegura 
ainda um curso,  parte numa pla-
taforma online e outra presencial, 
para os deputados e funcionários 
do Parlamento sul-africano - prova 
indelével da importância estratégi-
ca do português na África Austral 
e reconhecido por estas autorida-
des.  Inscrevem-se anualmente cer-
ca de 45 candidatos. A nível do ensi-
no de adultos, oferecemos cursos de 
Português para os funcionários des-
te Ministério das Relações Interna-
cionais e Cooperação, temos proto-
colos de cooperação com a Alliance 
Française (AF) de Pretória, Joanes-

burgo, Durban e Cidade do Cabo 
que nos permitem oferecer cursos 

para um público diverso, em cresci-
mento, com especial incidência nos 
executivos. Os cursos de Português 
que oferecemos na AF nas quatro 
cidades atrás referidas, tiveram este 
ano cerca de 350 alunos.

Que atividades de complemento ao 
ensino pretende desenvolver? 

- Organizar atividades extracur-
riculares como o “Acampamento 
anual dos alunos de Português” na 
região que promovam um são con-
vívio entre todos os nossos alunos, 
que criem ambientes para pratica-
rem a língua.

- Criar materiais didáticos com 
os docentes da rede EPE para o en-
sino do PLE/de Herança, adequa-
dos às realidades e necessidades 
dos alunos que frequentam os cur-
sos de português na região da África 
Austral e montar plataformas e cur-
sos online de português e sobre as 
culturas lusófonas.

- Investigar a possibilidade de 
estabelecer mais programas de Ma-
jor em Português em Universidades 
na África Austral, como o que foi re-
centemente aprovado pelo Camões, 
I.P. para a Universidade de Mpuma-
langa e que iniciaremos no próximo 
ano letivo com a oferta de cursos de 
iniciação A1 e A2.

Que metas ainda há a alcançar, na 
sua opinião?

Seguindo as orientações supe-
riores e num espírito de continuida-
de e aprofundamento do excelente 
trabalho desenvolvido pelo meu an-

tecessor, o leitmotiv da minha atua-
ção nos próximos 3 anos como res-
ponsável pela Coordenação EPE: 

i) Integrar, tanto quanto possí-
vel, os cursos de português no ho-
rário e no currículo escolar sul-afri-
cano como primeira ou segunda 
língua adicional (o ensino básico e 
secundário deste país não contem-
pla por enquanto o ensino de lín-
guas estrangeiras), ou como disci-
plina de opção. 

ii) Consolidar o número de alu-
nos inscritos.

iii) Estreitar a colaboração com o 
Ministério da Educação sul-africano 
sobre o ensino do Português e a fu-
tura formação de professores.

iv) Desenvolver e reforçar os vá-
rios programas de português nas 
universidades que oferecem major 
nesta disciplina, facilitar o estabele-
cimento de protocolos de coopera-
ção entre estas e universidades por-
tuguesas e dos restantes países de 
língua portuguesa que permitam a 
criação de programas de honours, 
de mestrado e de doutoramento em 
Português.

v) Organizar cursos de cultura, 
literatura e cinema online que pos-
sam ser partilhados pelas diversas 
universidades em que já estamos 
a trabalhar com as nossas leitoras.

A formação de professores será 
um garante para a continuidade do 
EPE na África do Sul? 

Na Universidade de Pretória, 
segundo me foi transmitido pelo di-
retor do Departamento de Línguas 
Europeias Modernas, da Faculda-
de de Humanidade, Professor Dou-
tor Rada Tirvassen, os estudantes 

que importa cumprir para que uma 
aprendizagem em português pos-

-
veis de conhecimento da língua e 
segundo as diretrizes europeias. O 
Referencial Camões PLE (‘Referen-
cial Camões de Português Língua 
Estrangeira’), integra, por exemplo, 
os seis níveis comuns de referência 
(do A1 ao C2) estabelecidos pelo 
Quadro Europeu Comum de Refe-

rência para as Línguas – Aprendi-
zagem, Ensino, Avaliação (QECR) 
do Conselho da Europa (2001). E 
estabeleceu uma componente prag-
mática, uma componente nocional 
e uma componente linguística para 
os conteúdos a serem ministrados 
nas salas de aula. “O conjunto de 

-
ferencial Camões PLE resulta, as-
sim, de uma transposição dos des-
critores do QECR combinada com o 

-
gua portuguesa considerado neces-
sário para o desenvolvimento das 
competências comunicativas dos 
aprendentes, em cada nível de re-
ferência”, explica Rui Vaz, Chefe da 
Divisão de Programação, Formação 

Na prática, o Referencial Ca-

ligados ao ensino e aprendizagem 
de português como língua estrangei-

ra, informações sobre os conteúdos 
relevantes para o desenvolvimento 
das competências comunicativas ao 
longo dos seis níveis de referência, 
com diferentes conhecimentos da 
língua. São conteúdos com uma va-
riedade de utilidades, como a con-
ceção de cursos, a elaboração de 
programas, a criação e desenvolvi-
mento de materiais didáticos e de 
instrumentos de avaliação.

-

dos com o ensino e aprendizagem 
de PLE poderão fazer uso do Refe-
rencial Camões PLE para levar os 

-
sos e os recursos implicados na rea-
lização das atividades linguísticas e, 
assim, promover o desenvolvimento 
da sua competência comunicativa”, 
acrescenta Rui Vaz.

Aos docentes, o Referencial Ca-
mões PLE deixa ainda uma indi-
cação sobre a observação da pro-
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MBÁBUE

“Nas visitas realizadas às escolas secundárias que oferecem 
português em regime paralelo, tem havido especial cuidado 
em sensibilizar os responsáveis para proporcionarem a 
integração das aulas de português, com benefícios para todos 
os interessados e abertos a todos os estudantes da escola (...). 
Tivemos já a concordância da Kugersdorp High School e da 
Maragon High School em Roodeport para se lançar os cursos 
integrados, como disciplina de opção, a partir de fevereiro de 
2018. E na Assumption Convent High School em Germiston, em 
que cerca de 50% das alunas são de origem portuguesa, já a 
partir de fevereiro de 2017 para o 8º ano de escolaridade”

que tenham terminado o major em 
Português poderão a partir do pró-
ximo ano letivo ingressar no progra-
ma PGC, curso de pós-graduação 
em formação pedagógica e didáti-
ca para lecionar português como LE.  

Na Universidade de Witwaters-
rand, em Joanesburgo, que teve no 
passado o programa mais completo 
de português, com major, honours e 
até mestrado e doutoramento, já há 
muito que os estudantes que con-
cluam o major em Português podem 

Educação. 
Na Universidade Técnica de 

Durban ou na Cidade do Cabo, des-
de que os estudantes concluam o 
major em Português, podem igual-

professores de Português Língua 
Estrangeira. Futuramente, na Uni-
versidade de Mpumalanga em Nels-
pruit, dada a proximidade com Mo-
çambique, há também o interesse 

do Turismo, Gestão, Agronomia, etc. 
É importante que a África do 

Sul disponha de docentes forma-
-

no de português, tal como nós dis-
pomos para espanhol, inglês ou 
francês, mas a continuidade do en-
sino no futuro dependerá certamen-
te da vontade política das autorida-
des sul-africanas e dos meios que 
forem colocados à disposição das 
escolas.

Já está a ser disponibilizada a 
especialização em Tradução/
Interpretação?

Na Universidade de Pretória, a 
inclusão  do português  no Progra-
ma de Tradução e Interpretação é a 
nível de pós-graduação: estudantes 
de licenciatura (honours) poderão 
matricular-se no BAHons em Tra-
dução e Interpretação e estudantes 
do programa de Mestrado em Estu-
dos Linguísticos Aplicados, poderão 
fazer uma opção Tradução e Inter-
pretação. O diretor está a elaborar 
com a leitora uma proposta de pro-
grama de estudos para uma licen-
ciatura em Tradução e Interpretação 
em Português.

Na Universidade Técnica de 
Durban, a nova docente nomeada 
ao abrigo de um Protocolo de Coo-
peração com o Camões, I.P. des-
de o início de agosto, já apresentou 
um programa para uma especiali-
zação em Tradução e Interpretação 
em Português que está a ser discu-
tida pelo departamento competente 
daquela Universidade e pelo Insti-
tuto Camões, I.P.. Estamos no bom 
caminho.

Num país com uma forte comuni-
dade portuguesa, a aprendizagem 

estrangeira?
Das conversas  que tive com di-

retores e professores durante as vi-
sitas às escolas onde os cursos fun-
cionam em regime paralelo, dei-me 
conta que havia ainda um pouco a 
perceção que seriam quase exclu-
sivamente para as crianças de ori-
gem portuguesa e havia um desco-
nhecimento, ou melhor uma falta 
de reconhecimento sobre a sua real 
importância a nível internacional. 

Tenho aproveitado para insistir que 
os cursos podem ser frequentados 
por todos: lusodescendentes, sul-
-africanos, lusófonos ou de qual-
quer outra origem e ainda para sa-
lientar a importância do português 
como língua de comunicação inter-
nacional, como língua africana im-
portante, considerando cinco paí-

particularmente na África Austral, 
no contexto da Comunidade para 
o Desenvolvimento da África Aus-
tral. O português não é mais identi-

-
tugal, ou como uma futura e mera 
língua estrangeira importante, é já 

importantes línguas regionais. No 
entanto, estou convencido que os 
lusodescendentes terão interesse 
redobrado quando as aulas de por-
tuguês forem integradas no currícu-
lo e dentro do horário normal, reco-
nhecidas e frequentadas pelos seus 
colegas sul-africanos e sem estarem 

atividades extracurriculares.
Nas várias visitas realizadas às 

escolas secundárias que oferecem 
português em regime paralelo, tem 
havido especial cuidado em sensi-
bilizar os responsáveis para propor-
cionarem a integração das aulas, 
com benefícios para todos os inte-
ressados e abertos a todos os es-
tudantes, independente da sua ori-
gem. Tivemos já a concordância da 
Kugersdorp High School (pública) 
e da Maragon High School (priva-
da), em Roodeport, para se lançar 
os cursos integrados, como discipli-
na de opção, a partir de fevereiro 

de 2018. E na Assumption Convent 
High School (privada), em Germis-
ton, em que cerca de 50% das suas 
alunas são de origem portuguesa, já 
a partir de fevereiro de 2017, para 
o 8º ano de escolaridade.

Que caminho há ainda a percorrer 
pelo EPE na África do Sul? 

Na Cidade do Cabo, numa escola 
pública, na Milnerton High School, 
encontramos o modelo a seguir para 
o futuro, em regime integrado, com 
274 alunos matriculados nos cursos 
de Português, em que os alunos sul-
-africanos e de outras nacionalida-
des atingem 88% do total das ma-
trículas, os lusodescendentes 5% 
e os restantes lusófonos 7%. Nes-
te estabelecimento de ensino, todos 
os alunos de todas as turmas do 8º 
ano de escolaridade (na África do 
Sul o secundário começa no 8º ano 
de escolaridade) estudam obrigato-
riamente português e muitos conti-
nuam o seu estudo como segunda 
língua de opção. O diretor é efetiva-
mente um visionário mas é sobre-
tudo uma louvável proeza, fruto do 
empenho e dedicação da nossa do-
cente colocada nessa escola, a Dra. 
Maria Isabel Barros.

A África do Sul tem 11 línguas 

línguas estrangeiras mas felizmente 
há uma consciência crescente que 
o português é uma língua impor-
tante internacionalmente, sobretu-
do na região da África Austral,  que 
confere um valor acrescentado aos 

-
rações presentes e vindouras que a 
dominem. Um dos nossos docentes 
em Joanesburgo leciona um cur-
so de português na escola secun-
dária “Protea Glen Vista”, situada 
no  bairro histórico negro do Sowe-
to com uma excelente participação 
e interesse dos alunos que não têm 
qualquer ascendência portugue-
sa ou lusófona. A motivação inicial 
para se inscreverem nas aulas terá 
sido através do futebol e para saber 
dizer umas frases na “língua de Cris-
tiano Ronaldo”. Descobriram entre-
tanto que o português é muito mais 
do que a língua de um jogador ou de 

“(..) há uma consciência 
crescente que o português 
é uma língua importante 
internacionalmente, 
sobretudo na região da 
África Austral,  que confere 
um valor acrescentado aos 

das gerações presentes e 
vindouras que a dominem”

um país europeu, é igualmente uma 
língua africana com interesse para o 

No âmbito da racionalização 
de recursos e otimização dos mes-
mos, propus já às Universidades de 
Pretória, da Cidade do Cabo e de 
Mpumalanga  que fosse ponderada 
a possibilidade de oferta de “cur-
sos híbridos” nas áreas da Cultura, 
da Literatura e do Cinema dos Paí-
ses de Língua Portuguesa, em que 
50% da carga horária seria cons-
tituída por um módulo online e os 
restantes 50% dados em aula, mi-
nistrados em português ou inglês. 
As três universidades já consulta-
das mostraram-se muito interes-
sadas na modalidade. Estes cursos 
serão desenvolvidos pela Coordena-
ção em cooperação com as leitoras 
e demais docentes universitários do 
Camões, I.P..

No contexto da atual contenção 
orçamental, tanto do nosso lado 
como do sul-africano, para se po-
der estabelecer um programa de 
honours (licenciatura) em Portu-
guês com um mínimo de custos, 
foi sugerido às Universidades que 
estabelecessem protocolos de coo-
peração com universidades portu-
guesas e dos demais países de lín-
gua portuguesa, nomeadamente de 
Moçambique, que permitam aos es-
tudantes com major em Português 
frequentar um ou dois semestres e 
concluir um programa de licenciatu-
ra com os créditos necessários reco-
nhecidos para um honours em Por-
tuguês na sua respetiva alma mater 
sul-africana. Eis algumas das consi-
derações a explorar e a concretizar a 
curto e médio prazo.

gressão dos alunos: esta deve ser 
avaliada em duas dimensões: ver-
tical e horizontal. A primeira para 
perceber, por cada nível, o que os 
alunos são capazes de fazer em ter-
mos comunicativos e para mobili-
zar estratégias de comunicação ade-
quadas a cada nível de referência. A 
segunda facilitando, em diferentes 

conteúdos de que os alunos preci-
sam para desenvolver as suas com-

petências em cada nível de referên-
cia -  em função de necessidades e 
contextos de aprendizagem especí-

QECR 
- ao qual o Referencial Camões foi 
buscar as diretrizes europeias para 
o ensino do português como língua 
estrangeira – é apontado como um 
ponto de viragem nas descrições so-
bre o processo de ensino, aprendi-
zagem e avaliação de línguas es-
trangeiras, “descrevendo ao longo 

de seis níveis (do A1 ao C2) aquilo 
que os aprendentes de uma língua 
têm de aprender para serem capa-
zes de comunicar nessa língua”, re-
corda Rui Vaz. 

O QECR tornou-se, assim, o do-
cumento de referência para a elabo-
ração de currículos e programas de 
ensino e aprendizagem de línguas 
estrangeiras, para a criação de ma-
teriais de ensino e aprendizagem e 
para a conceção de instrumentos 

-
gua. “Contudo, sendo um documen-
to orientador que não tem por refe-

o QECR precisa de ser interpretado 
e implementado de acordo com as 

objetivos de ensino e aprendizagem 
dos diversos contextos nacionais e 
regionais”, sublinha ainda o Chefe 
da Divisão de Programação, Forma-

Elaborado para o contexto da 
língua portuguesa, o Referencial Ca-
mões PLE integra uma nova geração 
de instrumentos de referência, dos 
quais fazem parte os referenciais já 
publicados para o alemão (
Deutsh), o inglês (
Core Inventory for General English), 
o espanhol (Plan Curricular del Ins-
tituto Cervantes) e o francês (Inven-
taire linguistique des contenus clés 
des niveaux du CECRL). 
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AGENDA DE ATIVIDADES

ESTADOS UNIDOS

Clara Ferreira Alves apresentou «Pai 
Nosso» na Universidade de Harvard da oferta e por uma maior aposta 

em plataformas digitais

CAMÕES, I.P. APRESENTOU AS MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA 

A escritora Clara Ferreira Alves, esteve no dia 11 de outubro em Cam-
bridge, na área consular de Boston, Estados Unidos da América, a convi-
te do Professor Onésimo T. Almeida da Brown University, onde apresen-
tou o seu último romance «Pai Nosso». A iniciativa contou com o apoio 
da Coordenação do Ensino de Português nos Estados Unidos da América 
e do Camões – Centro de Língua Portuguesa na Universidade de Massa-
chusetts Boston, em articulação com o Consulado Geral de Portugal em 
Boston e o Departamento de Línguas e Literaturas Românicas da Univer-
sidade de Harvard.

BRASIL

Livro «Os Doentios» de Fialho de Almeida foi 
lançado em Brasília

O Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e a editora Siglaviva 
promoveram no dia 13 de outubro às 19h30, em Brasília, o lançamen-
to do livro de contos «Os Doentios», do escritor português Fialho de Al-
meida. Nessa  sessão, os leitores brasileiros tiveram  a oportunidade de 
conhecer mais sobre a obra e trajetória literária deste escritor, pouco co-
nhecidas no País. Durante o evento, decorreu uma palestra sobre a vida 
e obra do escritor com Lúcia Helena Marques Ribeiro, professora de lite-
ratura portuguesa da Universidade de Brasília – UnB.

CHILE

Centro de Língua Portuguesa inaugurado na 
Universidade de Santiago do Chile

A Embaixada de Portugal e o leitorado do Camões-Instituto da Coopera-
ção e Língua inauguraram a 12 de outubro, o Centro de Língua Portuguesa 
Camões na Universidade de Santiago do Chile (USACH). Depois da cerimó-
nia de inauguração, foi apresentado, com a presença do autor, o novo livro 
do escritor português José Luís Peixoto, «Galveias», traduzido para o espa-
nhol numa nova edição chilena. O Protocolo de Cooperação entre o Camões, 
I.P. e a Universidade de Santiago do Chile foi assinado, a 13 de agosto de 
2014, em Santiago do Chile, com o objetivo de estabelecer programas de 
cooperação com vista ao aprofundamento dos estudos relativos à Língua e à 
Cultura Portuguesas. No âmbito desta cooperação interinstitucional, a Uni-
versidade de Santiago do Chile manifestou o seu interesse no acolhimento 
de um Centro de Língua Portuguesa, tendo sido assinado a 8 de junho de 
2015 o Protocolo de cooperação com esse objetivo. A docência de língua e 
cultura portuguesas está inserida na Faculdade de Humanísticas, no Depar-
tamento de Linguística e Literatura da Universidade de Santiago do Chile, 
onde o estudo da Língua Portuguesa é ministrado em todas as licenciaturas 
e tem o estatuto de disciplina curricular, contando, para além do leitor, com 
sete professores da universidade e com 142 alunos.

CHINA

Protocolo de Cooperação assinado entre o 
Camões, I.P. e o Instituto Cultural da Região 
Administrativa de Macau

Foi assinado a 10 de outubro, 
em Lisboa, um Protocolo de Coo-
peração entre o Camões-Institu-
to da Cooperação e da Língua e 
o Instituto Cultural da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau. 
A cerimónia contou com a pre-
sença da Presidente do Camões, 
I.P., Ana Paula Laborinho, da as-
sessora  do Gabinete  do Secre-
tário para os Assuntos  Sociais e 
Cultura do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Andrea 
Direito, e da Diretora do Arquivo de Macau – Instituto Cultural do Gover-
no da Região Administrativa Especial de Macau, Lau Fong.

-
ção entre os dois institutos, designadamente através do IPOR – Instituto 
Português do Oriente, com vista ao planeamento e execução de projetos 

-
guidos por ambos e visem a divulgação e promoção das respetivas cul-
turas através da realização de atividades culturais, da troca de publica-
ções, da promoção de traduções e da publicação de coedições”, informa 
um comunicado do Camões, I.P.  

“Há muito mais Português no mun-
do do que aquele que pensáva-

-
mões – Instituto da Cooperação e 
da Língua, na abertura da apresen-
tação das medidas de promoção do 
Português Língua Estrangeira, que 
decorreu a 4 de outubro, na sede 
do Instituto. O trabalho do Camões, 
I.P. passará, por isso, pelo desen-
volvimento de cada vez mais par-
cerias. “Temos que apostar em ter 
mais português nas organizações 
internacionais, nos sistemas e ensi-
no, mas nada disto é possível sem 
investigação, ciência e divulgação”, 
defendeu Ana Paula Laborinho.
Na sessão, presidida pelo Ministro 
dos Negócios Estrangeiros, Augus-
to Santos Silva, com a presença da 
Secretária de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Cooperação, Tere-
sa Ribeiro, foram divulgados os nú-
meros atuais da rede Camões, I.P. 
no mundo. No ano letivo de 2016-
2017, a nível da formação superior, 
será constituída por 654 docentes, 
89.370 alunos e 369 instituições. 
Na rede associada, não superior, o 
Português Língua Estrangeira está 
presente em 558 instituições, com 
718 professores e 71.399 alunos. 
A rede do Camões, I.P. no estran-
geiro integra ainda 42 cátedras de 
Português (29 na Europa, 10 na 
América, 2 em África e 1 na Ásia), 
dispõe de 72 Centros da Língua 
Portuguesa (31 na Europa, 26 em 
África, 8 na América e 7 na Ásia e 
Oceânia) e de 20 Centros Culturais 
Portugueses (9 em África, 4 na Eu-
ropa, 6 na Ásia e Oceânia e 1 na 
América). 
Embora a Europa continue a ser o 
continente com maior número de 
instituições a oferecerem o portu-
guês a nível superior, a rede Ca-
mões, I.P. está a crescer em África, 
na América e na Ásia “tem havido 
uma excelente parceria com a Re-
gião Administrativa Especial de Ma-
cau”, que se traduz na presença em 
seis instituições, com 107 docentes 
e 7.342 alunos, revelou Ana Paula 
Laborinho. 

DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA… 
A apresentação das medidas de 
promoção do «Português Língua 
Global» permitiu perceber que a 
estratégia passa por uma maior 

- tendo em conta as necessidades 
dos vários públicos-alvo. 
Uma oferta que está acrescer é a do 
curso de Tradução e Interpretação, 
que já é ministrado a 2.500 alunos 
por ano em 27 universidades de 
vários países. Ana Paula Laborinho 
lembrou, a propósito, as secções 
de Língua Portuguesa em institui-
ções internacionais como a União 
Africana, a CEDEAO (Comunidade 

Económica dos Estados da África 
Ocidental) e a SADC (Comunidade 
para o Desenvolvimento da África 
Austral), que facultam recursos e 
formação aos tradutores e intérpre-
tes de língua portuguesa. Isto sem 
esquecer que o português é língua 

em 32 organizações internacionais.

aposta que o Camões, I.P. vai con-
tinuar a fazer será na oferta de cur-
sos de Português para Estrangeiros, 
quer através de cursos presenciais, 
quer com base em cursos virtuais. 

já ministrados 25 cursos, em 20 
países, por 89 docentes e a 7.441 
alunos. Neste âmbito, há já cursos 

-
cidade, como é o caso dos cursos 
de Português para Negócios, Por-
tuguês Jurídico, Escrita Jornalística 
ou Português para militares, como 
o que foi ministrado para o curso de 
Sargentos, no Ministério da Defesa 
de Timor.

… E MAIS RECURSOS DIGITAIS
Esta é uma nova estratégia do 

Camões, I.P. para promoção do Por-
tuguês Língua Estrangeira. “A nossa 
grande aposta é o uso das platafor-
mas digitais para chegarmos cada 
vez mais longe e a mais públicos”, 
explicou a Presidente do Instituto. 
Será lançado um produto transme-
dia para a aprendizagem do Portu-
guês, em parceria com a RTP. Por 
outro lado, o Camões, I.P. vai criar a 
app (aplicação móvel) ‘Língua Por-
tuguesa Camões’, que dará acesso 
ao Centro Virtual Camões e aos cur-
sos à distância num formato otimi-
zado para plataformas móveis. Esta 
aplicação deverá estar em funcio-
namento no segundo semestre de 
2017.

-

cação Camões Português Língua Es-
trangeira, destinado tanto ao públi-
co infanto-juvenil (entre os 8 e os 18 
anos), como ao público adulto. Fruto 
de uma parceria com o IAVE (Institu-
to de Avaliação Educativa), será ge-
rido e aplicado exclusivamente em 
suporte digital, desde a inscrição e 
a realização das provas, até à comu-
nicação dos resultados e a obtenção 

língua portuguesa nas competên-
cias de leitura, escrita, compreen-
são oral e interação oral através de 
uma escala com equivalências aos 
níveis do Quadro Comum de referên-
cia para as Línguas (QECR)”, explica 
o Camões, I.P.
Sobre as medidas apresentadas 
para o ensino do português como 
língua estrangeira em todo mundo, 
o Ministro dos Negócios Estrangei-
ros defendeu que se pretende “con-
tinuar a fazer com que a rede do 
Instituto Camões no mundo, pro-
grida”. “Em 2016-2017, em com-
paração com o ano letivo anterior, 
tivemos em funcionamento mais 
quatro cátedras de Português, mais 
seis Centros de Língua Portuguesa 
e tivemos o ensino de português 
presente em 12 instituições de en-

Augusto Santos Silva. 
O chefe da diplomacia portugue-
sa disse que importa progredir 
no apoio ao ensino de português 
através da provisão de manuais 
e outros materiais pedagógicos e 
através de mecanismos de siste-

trabalho do Instituto Camões e das 
embaixadas portuguesas, “numa 
lógica de aumentar a nossa coo-
peração com as universidades e as 
escolas de línguas que ensinam o 
português”, dando como exemplo a 
China onde o ensino do português 
está presente em 31 universidades 
chinesas. Nesse âmbito, referiu o 
papel de Macau “como plataforma 
de difusão do português na Ásia”. 
“Temos tido a colaboração e o pe-
dido de cooperação da parte de 
outros países do sudeste asiático 
como, por exemplo, o Vietname, 
onde estão neste momento a formar 
seus nacionais como professores de 
Português Língua Estrangeira, em 
universidades portuguesas”.

Em declarações ao ‘Mundo Por-
-

sentação, Ana Paula Laborinho re-
sumiu os objetivos das medidas, 
particularmente no que se refere às 
novas plataformas digitais. “Em pri-
meiro lugar, chegar a públicos com 
idades diferentes. Naturalmen-
te também queremos chegar mais 
longe, a mais gente e é preciso di-
zer que só o podemos fazer com 
parcerias”.

“(Pretende-se) continuar 
a fazer com que a rede 
do Instituto Camões no 
mundo, progrida”

Augusto Santos Silva


