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A edição impressa do Relatório de Atividades 2014 
procura divulgar com maior eficácia e transparência 
os resultados alcançados pelo Camões, Instituto da 
Cooperação e da Língua, I.P., na execução da sua 
missão enquanto organismo de interesse e serviço 
público.

Enquanto instituto público integrado na administração 
indireta do Estado, dotado de autonomia administra-
tiva, financeira e património próprio, as atividades do 
Camões, I.P. decorrem das prioridades da política 
externa portuguesa, através da cooperação interna-
cional nos domínios do apoio ao desenvolvimento 
e da internacionalização da língua e cultura portugue-
sas, contribuindo para a consolidação da presença de 
Portugal no Mundo.

No domínio da cooperação para o desenvolvimento, 
o Relatório de Atividades destaca o importante marco 
que representa a aprovação do Conceito Estratégico da 
Cooperação Portuguesa 2014-2020 (RCM n.º17/2014 
de 7 de março), em resultado de ampla reflexão 
e do alinhamento com os compromissos internacio-
nais assumidos por Portugal. Do mesmo modo, é de 
destacar o documento de posição nacional, endossa-
do em sede do Conselho de Ministros, sobre a Agenda 
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que 
igualmente foi construído com base em diversificado 
debate envolvendo parceiros públicos e da socieda-
de civil. Refira-se ainda o balanço muito positivo do 
exame pelos pares internacionais (Global Education 
Network Europe) à Educação para o Desenvolvimento 
em Portugal. Não deixaria ainda de notar a nova ge-
ração de documentos de programação da cooperação 
bilateral que assentam numa visão mais estratégica, 
mais partilhada, mais centrada em resultados.

No domínio da língua, assiste-se a um interesse in-
ternacional crescente que deriva, em grande parte, 
do potencial económico e estratégico dos países de 
língua oficial portuguesa. Quer na África Austral, quer 
na América Latina, mas também na China e nos EUA, 
encontramos maior reconhecimento da língua portu-
guesa, o que requer esforços acrescidos e sinergias 
com restantes países da CPLP. Também a cultura 
portuguesa tem alcançado públicos fora de portas, 
sendo relevante a projeção internacional de vários 
domínios artísticos e dos seus agentes: da literatura 
ao cinema, da arquitetura à música e às artes visuais. 
Como corolário deste reconhecimento, a nossa inter-
venção nas áreas da língua e da cultura portuguesas 
chegou a 82 países.

0.  MENSAGEM DA PRESIDENTE 
DO CONSELHO DIRETIVO
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Em 2014, realizaram-se 1071 ações culturais, o que 
representou um aumento de 22,4%, e foram distri-
buídos cerca de 14.000 títulos bibliográficos e audio-
visuais. No Ensino Português no Estrangeiro (EPE), 
que integra uma rede oficial de pré-escolar, básico 
e secundário, presente em 13 países, com 317 pro-
fessores, foram abrangidos 2917 cursos em 961 ins-
tituições. A esta rede junta-se uma outra apoiada 
pelo Camões, I.P. em 4 países que conta com 566 
professores. No âmbito do Programa de Incentivo 
à Leitura tendo como destinatários estes públicos 
infantis e juvenis, foram distribuídas 618 bibliotecas 
escolares e realizadas 590 ações de promoção da 
leitura. Ainda de referir que os exames de certifica-
ção criados no ano anterior tiveram um crescimen-
to de 20% com provas realizadas por 3852 alunos. 
No ensino superior, além de 44 leitores, foram ainda 
apoiados através de protocolos de cooperação 314 
docentes alcançando cerca de 85.000 alunos. No to-
tal, a rede EPE por nós apoiada direta e indiretamente 
abrangeu cerca de 157.000 alunos.

É ainda de salientar a ampla ação do Centro Virtual 
Camões, dos Encartes mensais em publicações de 
grande circulação, a informação nas redes sociais 
e portal, procurando por esses meios chegar a mais 
públicos.

Os resultados, de que nos orgulhamos, só foram pos-
síveis com uma gestão eficaz, eficiente e alinhada 
com os objetivos. Ainda mais essencial, a equipa in-
terna e externa, que variou ao longo do ano entre 710 
e 644 colaboradores, ciente da missão de levar mais 
Portugal ao Mundo.
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0. INTRODUÇÃO

O ano de 2014 foi marcado pela consolidação 
do Camões, I.P. – enquanto instituição subsequente 
do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento 
(IPAD) e do Instituto Camões (IC) – essencialmente na 
sua vertente externa e de qualidade, consubstancian-
do o Instituto enquanto o organismo da Administração 
Pública portuguesa responsável pela supervisão, di-
reção e coordenação da cooperação para o desen-
volvimento, cabendo-lhe a condução dessa política 
pública, e pela política de promoção externa da língua 
e da cultura portuguesas. 

Tal consolidação exigiu empenhamento e envolvimen-
to de todos os colaboradores do Instituto para pro-
tagonizar, com sucesso, um processo de mudança 
complexo que implicou a interiorização de um novo 
modelo organizacional e que obrigou à integração e 
uniformização de culturas e metodologias de trabalho 
distintas.

Mobilizado em torno de um objetivo comum, o Camões, 
I.P. procurou responder de forma célere e eficiente às ne-
cessidades de um contexto particularmente exigente 
também na esfera internacional dado que, no âmbito 
das suas áreas de intervenção, se vem acentuando 
uma acelerada mutação à qual importa responder de 
forma eficaz nos diferentes planos de atuação, tanto 
no domínio da cooperação para o desenvolvimento, 
como no da promoção da língua e da cultura. 

A PRESENTE SÍNTESE DO RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES-2014 TEM COMO 
PRINCIPAL OBJETIVO APRESENTAR 
OS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 
DESENVOLVIDOS PELO CAMÕES – 
INSTITUTO DA COOPERAÇÃO 
E DA LÍNGUA, I.P. (A SEGUIR DESIGNADO 
POR CAMÕES, I.P.) E DIVULGAR 
OS RESULTADOS ALCANÇADOS AO LONGO 
DO CICLO DE GESTÃO DE 2014.
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Trata-se de domínios crescentemente entendidos 
e usados pelos Estados como instrumentos de pro-
jeção da sua influência e defesa dos seus interesses 
e, como tal, a atividade do Camões, I.P. posiciona-se 
como um instrumento da Política Externa Portuguesa, 
tal como de resto é determinado pelo Programa do 
Governo.

Empenhado institucionalmente com a Qualidade, 
o Camões, I.P. comprometeu-se – no decurso do 
ano de 2014 – com a introdução de um Sistema 
de Gestão da Qualidade (SGQ) enquanto vetor fun-
damental para a sua organização, funcionamento 
e desenvolvimento. 

Este compromisso institucional traduziu-se na iden-
tificação de um objetivo estratégico “Produzir e im-
plementar uma política de gestão pela qualidade total, 
que se traduza na transparência, eficácia e eficiên-
cia da atividade”, tendo sido, para esse efeito, fixado 
como objetivo operacional “Desenvolver uma cultura 
de melhoria contínua, otimizando e garantindo a efi-
ciência dos recursos internos e externos, por forma 
a garantir a validação do processo de certificação do 
Camões, I.P.”

Também a modernização dos serviços assumiu des-
taque na sua atuação para 2014, tendo o Instituto 
procurado desenvolver estratégias e implementar 
medidas com vista a prosseguir os esforços de mo-
dernização administrativa, em convergência com 
a consolidação das políticas públicas de moderniza-
ção da Administração Pública.   

Foi neste contexto que, em 2014, o Camões, I.P. con-
cretizou com sucesso todos os objetivos de Eficácia, 
Eficiência e Qualidade aprovados no âmbito do seu 
Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), 
facto que permitiu obter uma avaliação do desempe-
nho final do serviço de “BOM”.

Relativamente à atividade desenvolvida em 2014, 
tendo por base a contabilização, estabelecida a 31 
de dezembro, do grau de concretização das tarefas 

previstas no Plano de Atividades, foi possível apurar 
que no decurso do ano foram concretizadas as metas 
preconizadas para 8 dos 23 indicadores de monitori-
zação da atividade do Instituto – sendo 5 indicadores 
de Eficácia, 2 de Eficiência e 1 de Qualidade – e que 
nos restantes quinze (15) indicadores – sendo 4 de 
Eficácia, 8 de Eficiência e 3 de Qualidade – as taxas 
de concretização atingidas permitem concluir pela su-
peração das metas previstas.

Assim, 65% dos indicadores foram superados e 35% 
atingiram as respetivas metas. A taxa global de con-
cretização dos indicadores que contribuem para os 
objetivos vertidos no Plano de Atividades de 2014 foi 
de 100%.

Pelo que precede, e como evidenciado ao longo do 
presente relatório, a avaliação global do desempe-
nho deve considerar-se muito positiva, quer no que 
respeita ao QUAR, que obteve o resultado de BOM, 
quer no que respeita ao confronto entre a atividade 
planeada no respetivo Plano de Atividades e a efeti-
vamente realizada, tendo-se obtido um elevado grau 
de cumprimento dos projetos e atividades previstas. 

A atividade desenvolvida pelo Camões, I.P. encontra-
-se alinhada com a missão e atribuições identificadas 
para o Instituto, com os objetivos estratégicos fixados 
pela tutela, tendo ainda presente o contexto global e 
o ambiente externo em que o Instituto exerce a sua 
atividade.

Cumpre salientar que os objetivos do QUAR, e conse-
quente atividade do Instituto, foram alcançados com a 
utilização de recursos humanos e financeiros aquém 
do planeado.

Para a elaboração do presente documento foi efetua-
do o levantamento, em todas as unidades orgânicas, 
da informação respeitante ao grau de execução da 
atividade planeada, sejam a da exclusiva responsabi-
lidade de cada unidade, sejam a de responsabilidade 
partilhada.
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PAINEEL DDE INDICCAADOREEES
2012 2013 2014

PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO

Programas Indicativos de Cooperação (PIC) 6 5 3

Volume APD total

Volume APD Bilateral

Volume APD Multilateral

ASSUNTOS BILATERAIS 

N.º Projetos/Programa/Ações aprovados (exceto Cooperação Delegada) 64 62 60

Cooperação Delegada - N.º Projetos/Programas/Ações aprovados 4 7 6

Projetos/Programa/Ações aprovados - Montantes OE FF 311  e FLP FF 121

Cooperação Delegada - Montantes Envolvidos FF 480

Projetos/Programa/Ações aprovados - Montantes Totais

ASSUNTOS MUITILATERAIS 

Instituições e Fóruns Internacionais acompanhados 11 11 11

Grupos de trabalho e comités acompanhados 11 11 15

Protocolo e Acordos Assinados com entidades nacionais e internacionais 11 7 7

Projetos acompanhados no contexto da Cooperação Ibero-Americana 13 9 9

Projetos acompanhados no contexto da CPLP 3 4 6

SOCIEDADE CIVIL 

Realização de Linhas de Financiamento 2 2 2

Números de Processos de Pré-seleção de Observadores Eleitorais e Gestão da respectiva Base de Dados 84 9 Não Aplicável

Número de Processos de reconhecimento e renovação do estatuto de ONGD instruídos 12 71 86

 LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESAS

Países em que o CAMÕES I.P. assegura a divulgação, promoção e ensino da língua e da cultura portuguesas 78 82 82

Centros Culturais Portugueses (incluindo Polos) 19 19 19

Estruturas de coordenação de ensino 9 10 10

Instituições com as quais o CAMÕES I.P. coopera (ensino superior e organizações internacionais) 290 293 319

Centros de Língua Portuguesa (CLP) 62 66 67

Cátedras (Investigação) 34 37 38

AÇÃO CULTURAL EXTERNA 

Total de Ações 715 875 1.071

Ações realizadas nos espaços dos Centros Culturais Portugueses 154 176 213

Projetos com itinerância 48 48 86

Títulos Cinematográficos exibidos 125 166 145

Obras literárias e ensaísticas apoiadas para edição 23 48 16

Títulos bibliográficos e audiovisuais adquiridos: apetrechamento da rede externa 113 4.512 13.799

REDE DE ENSINO DO PORTUGUÊS NO ESTRANGEIRO

Coordenadores de Ensino e Adjuntos de Coordenação 16 16 16

Professores da rede oficial da educação pré-escolar, ensinos básico e secundário 381 352 317

Professores da rede particular da educação pré-escolar, ensinos básico e secundário 418 441 566

Leitores 51 51 44

Docentes ao abrigo de protocolos de cooperação 501 530 523

Alunos 159.682 155.084 157.274
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PPAINEEL DDE INDICCAADOREEES
2012 2013 2014

EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO

Formação inicial de professores em língua portuguesa, Lsegunda 17.938 18.020 15.258

Formação inicial de professores de língua portuguesa, Lsegunda 5.754 5.074 4.099

Formação continua de professores de língua portuguesa, Lherança e Lsegunda 2.787 3.198 2.705

Formação de tradutores e intérpretes 1.871 1.833 2.567

Formação inicial de professores de língua portuguesa, Lestrangeira 1.931 2.012 3.474

Formação contínua de professores de língua portuguesa, Lestrangeira 669 773 957

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/CENTRO VIRTUAL CAMÕES: ENSINO, FORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO

Novos títulos disponibilizados (Biblioteca Digital) 306 72 107

Edições de cursos de português língua do quotidiano e português para fins específicos 11 17 17

Edições de cursos especializados da cultura portuguesa e de outras culturas da CPLP 4 2 2

Edições de formação contínua de docentes (rede do Ensino Português no Estrangeiro) 6 6 12

Títulos de linhas de investigação e documentos produzidos pelas Cátedras 50 59 59

Bolsas de investigação 24 21 22

RECURSOS HUMANOS 

Total de efetivos 168 155 148

ORÇAMENTO 

Orçamento de Funcionamento (a) 

   
 
Fonte: DSC, DSLC, DSPG, GPAC  
Dados 2012: a 31/12/2012 
Dados 2013: a 31/12/2013 
Dados 2014: a 31/12/2014 
(a): execução  
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RRECUURSSOOS HUMANOOS - 22014 (SSEEDE)

GRUPO/CARGO/CARREIRA 
(TABELA SIOE)

MAPA DE 
PESSOAL 2014 01-01-2014 31-12-2014 DESVIO

Dirigente Superior de 1.º grau 1 1 1 0

Dirigente Superior de 2.º grau 3 2 3 1

Dirigente Intermédio de 1.º grau 3 3 3 0

Dirigente Intermédio de 2.º grau 13 13 12 -1

Técnico Superior 99 86 83 -3

Assistente Técnico 45 39 36 -3

Assistente Operacional 6 6 5 -1

Informático 4 3 4 1

Diplomata a) - 2 1 -1

Fonte: Balanço Social 2014 
a) Os encargos correspondentes são suportados pela Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

QQUADDDROO SSÍNNNTESSE DEE EXXEECUÇÃOO DO OOORÇAMEENTOO 2220114

ATIVIDADES FF311 + 
FF330 + FF540

orçamento 
inicial

cativo/
reforço/alt. 

orçam.

orçamento 
corrigido

execução 
31-12-2014 controlo

valor
taxa 
de 

exec.
duodécimo 12 duodécimos tx exec. 

padrão

Atividade 178 “Cooperação 
Internacional”

98% 1.316.390

100%

Atividade 183 “Presença 
Portuguesa no Exterior”

99% 450.796

Atividade 198 “Ensino 
do Português no Estran-
geiro”

100% 1.938.998

Atividade 258 “Gestão 
Administrativa”

100% 498.796

Atividade 957 “Gestão de 
Recursos Financeiros”

100% 7.926

Total Funcionamento 1.673.973 50.210.144,87 99,3% 4.212.906 50.554.870,00

Fonte: Gerfip-Balancete extraído em 08-01-2015. 





0. SUMÁRIO EXECUTIVO

017

RELATÓRIO 
 DE ATIVIDADES 2014 
SÍNTESE

1. 

contexto funcional



CAMÕES, I.P. 

018

1. ENQUADRAMENTO

Missão e atribuições

 
O Camões, I.P. é um instituto público, integrado na ad-
ministração indireta do Estado, dotado de autonomia 
administrativa, financeira e património próprio, que 
tem como Missão:  

  PROPOR E EXECUTAR A POLÍTICA DE COOPERAÇÃO 
PORTUGUESA;

  COORDENAR AS ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO 
DESENVOLVIDAS POR OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
QUE PARTICIPEM NA EXECUÇÃO DAQUELA POLÍTICA;

  PROPOR E EXECUTAR A POLÍTICA DE ENSINO 
E DIVULGAÇÃO DA LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESAS 
NO ESTRANGEIRO;

  ASSEGURAR A PRESENÇA DE LEITORES DE PORTUGUÊS 
E GERIR A REDE DE ENSINO DE PORTUGUÊS NO 
ESTRANGEIRO A NÍVEL BÁSICO E SECUNDÁRIO. 



019

RELATÓRIO 
 DE ATIVIDADES 2014 
SÍNTESE 1.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Estrutura 
Organizacional

 
A estrutura organizacional adotada para o Camões, 
I.P. reflete os objetivos inerentes à sua criação, i.e., a 
integração de funções e a busca de sinergias entre as 
áreas de intervenção e uma otimização dos recursos 
humanos e financeiros tendo em vista uma redução 
das redundâncias e dos custos de funcionamento, 
sem afetar a coerência da intervenção e a capacida-
de de resposta. 

Em 2014, o Camões, I.P. prosseguiu a consolidação da 
sua estrutura interna e a racionalização e adaptação 
das suas estruturas externas, em particular aquelas 
em que coincidem as valências de língua, cultura e 
cooperação, aproveitando as sinergias funcionais, 
bem como a atividade predominante que tem objetivo 
essencial a cooperação para o desenvolvimento. 

Ao nível da direção superior, dispõe de um Conselho 
Diretivo constituído por um Presidente, um Vice- 
-Presidente e dois Vogais. Nos termos do artigo 17º da 
Lei nº 3/2004, de 15 de janeiro, dispõe ainda de um 
Fiscal Único, órgão responsável pelo controlo da le-
galidade, da regularidade e da boa gestão financeira e 
patrimonial da instituição. Junto do Conselho Diretivo, 
funcionam também a Comissão Interministerial para 
Cooperação e o Conselho Consultivo para a Língua e 
Cultura Portuguesa. 

Ao nível da direção intermédia, o Camões, I.P. é cons-
tituído por três Direções de Serviços nucleares: 

  Direção de Serviços de Cooperação (DSC)

  Direção de Serviços de Língua e Cultura 
(DSLC)

  Direção de Serviços de Planeamento e 
Gestão (DSPG)

Conta ainda com treze unidades orgânicas (UO) 
flexíveis, com estatuto de chefia de divisão, às 
quais foram atribuídas as diferentes competências, 
nomeadamente:

  Subordinadas hierárquica e funcionalmente à 
Direção de Serviços de Cooperação: 

o Divisão de Programação da Cooperação (DPC)

o Divisão de Assuntos Bilaterais (DAB)

o Divisão de Assuntos Multilaterais (DAM)

o Divisão de Apoio à Sociedade Civil (DASC)
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  Subordinadas hierárquica e funcionalmente 
à Direção de Serviços de Língua e Cultura:

o  Divisão de Programação, Formação 
e Certificação (DPFC)

o  Divisão de Coordenação do Ensino Português 
no Estrangeiro (DCEPE)

o Divisão de Acção Cultural Externa (DACE)

  Subordinadas hierárquica e funcionalmente 
à Direção de Serviços de Planeamento 
e Gestão:

o  Divisão de Planeamento e Recursos Humanos 
(DPRH)

o  Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 
(DGFP)

o  Divisão de Apoio Jurídico e Contencioso 
(DAJC)

  Subordinadas hierárquica e funcionalmente 
ao Conselho Diretivo:

o Gabinete de Avaliação e Auditoria (GAA)

o  Gabinete de Documentação e Comunicação 
(GDC)

o  Gabinete de Programas e Acordos Culturais 
(GPAC)

1. ENQUADRAMENTO
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1. ENQUADRAMENTO
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A síntese por área de atividade que a seguir se 
apresenta teve como ponto de partida o Plano de 
Atividades para 2014 que previa um conjunto de 
ações agrupadas em torno dos grandes objetivos es-
tratégicos do Camões, I.P., a saber:

A prossecução destes objetivos ajustou-se, natu-
ralmente, à função e às competências das diferen-
tes unidades orgânicas tendo cada uma contribuído, 
de forma solidária, para a execução da missão.

  POTENCIAR A CAPACIDADE DE INTERVENÇÃO DA POLÍTICA 
DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
E DA POLÍTICA DE DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA LÍNGUA 
E DA CULTURA PORTUGUESAS NO MUNDO, CONTRIBUINDO 
PARA A CONSOLIDAÇÃO DA MARCA PORTUGAL;

  PROMOVER O CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS 
INTERNACIONAIS ASSUMIDOS EM MATÉRIA DE AJUDA 
PÚBLICA AO DESENVOLVIMENTO (APD);

  PRODUZIR E IMPLEMENTAR UMA POLÍTICA DE GESTÃO 
PELA QUALIDADE, QUE SE TRADUZA NA TRANSPARÊNCIA, 
EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE;

  INTEGRAR AS ESTRUTURAS ONDE COINCIDAM 
COOPERAÇÃO, LÍNGUA E CULTURA PARA A SUA 
RACIONALIZAÇÃO E MAIOR EFICÁCIA.
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Atividades 
transversais

 
No âmbito dos objetivos de gestão operacional 
e estratégica, foi assumida uma participação ativa de 
todas as UO na elaboração de documentos de pla-
neamento e avaliação das atividades do Camões, 
I.P. tais como, o Plano de Atividades e o Relatório de 
Atividades de 2014, os processos de monitorização 
semestral e intercalar do QUAR 2014, os contributos 
para a definição do QUAR 2015. 

As diferentes UO participaram ainda na monitoriza-
ção do Sistema de Controlo Interno e contribuíram, de 
forma decisiva, para a implementação de uma política 
de gestão pela qualidade que se traduz na transpa-
rência, eficácia e eficiência da atividade. Assim, no 
decorrer do ano de 2014, todas as UO estiveram en-
volvidas num longo e exaustivo processo de reflexão 
interna para a melhoria dos procedimentos, que fo-
ram revistos – com apoio de empresa externa – com 
o objetivo de melhorar os padrões de serviço público, 
buscando eliminar redundâncias, otimizar recursos, 
aproveitar sinergias e promovendo uma cultura de 
qualidade. 

A rede externa foi alvo de uma atenção particular, 
prosseguindo o processo de integração das estru-
turas externas do Camões, I.P., ao nível orçamental, 
de pessoal e patrimonial, designadamente nos países 
parceiros da cooperação portuguesa, mas também 
apoiando as restantes estruturas nas suas compe-
tências, nomeadamente elaboração de contas de 
gerência, gestão de recursos humanos e gestão de 
arquivos.



CAMÕES, I.P. 

028

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES

Cooperação para 
o Desenvolvimento

 
No seguimento da aprovação do Conceito Estratégico 
da Cooperação Portuguesa 2014-2020 pelo Conselho 
de Ministros, em fevereiro de 2015, importava iniciar 
a operacionalização dos objetivos, princípios e priori-
dades nele consignados, mobilizando o Camões, I.P. 
e os atores nacionais em torno de uma política de 
cooperação, mais alinhada, mais instrumental e mais 
visível para os interesses nacionais e para as priori-
dades dos parceiros.

Enquanto instrumento de política externa, a coopera-
ção é assim entendida como um investimento e não 
uma despesa, como desenvolvimento e não “ajuda”, 
devendo simultaneamente ser catalisadora de outros 
fluxos promotores desse desenvolvimento, como o in-
vestimento ou o comércio.

O referido conceito estratégico, visa contribuir inter-
namente para três propósitos essenciais:

i.  Projetar o Camões, I.P. enquanto entidade 
de referência ao nível da condução 
da política de cooperação;

ii.  Valorizar os parceiros, procurando adotar 
uma abordagem estratégica única nos países 
e setores prioritários;

iii.  Sensibilizar a sociedade civil 
e os responsáveis políticos para 
a importância da cooperação. 

©
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O Camões, I.P. organizou desta forma a agenda 
e prioridades para 2014 no sentido de promover uma 
maior coerência, coordenação e eficácia da sua ação 
compreendendo a Programação da Cooperação, os 
Assuntos Bilaterais, o Apoio à Sociedade Civil e os 
Assuntos Multilaterais. 

Num esforço de coordenação com os parceiros 
executores, negociação e gestão rigorosa do or-
çamento, a execução do orçamento atingiu valo-
res acima dos 90%, o que é de relevar. Em 2014, 
o valor do orçamento dos planos de atividades dos 
projetos de Cooperação delegada atingiu o montante 

-
çamento disponível e da capacidade de realizar ações 
em cerca de 35%.

Síntese – 10 Principais resultados

1.  Conceito Estratégico da Cooperação 
Portuguesa 2014-2020 (apoio 
na elaboração);

2.  Nova geração de documentos 
de programação – Programas Estratégicos 
de Cooperação (assinados com Timor-Leste 
e iniciada a negociação com Angola);

3.  Plano de Ação da Guiné-Bissau novembro 
2014 – junho 2015;

4.  Documento de posição nacional sobre 
a agenda pós 2015, endossado em sede 
de Conselho de Ministros;

5.  G-19 - Presidência do Grupo de Doadores 
em Moçambique em 2015;

6.  Fundo Empresarial da Cooperação 
de Moçambique (FECOP);

7.  Contrato Programa com a Plataforma 
Portuguesa das Organizações Não-
Governamentais para o Desenvolvimento 
(ONGD);

8.  Balanço do Peer Review do Global Education 
Network Europe (GENE) à Educação para 
o Desenvolvimento em Portugal;

9.  Desenvolvimento do Sistema de Informação 
Integrado da Cooperação Portuguesa (SIICP);

10.  Reforço da parceria com a União Europeia 
no âmbito da Cooperação Delegada.
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Programação da 
Cooperação 

No âmbito das competências do Camões, I.P. para 
esta área, realçam-se como principais atividades:

A elaboração dos documentos de programação 
e acompanhamento das atividades da Cooperação 
Portuguesa (CP) destacando-se: 

  a elaboração e assinatura do Programa 
Estratégico de Cooperação (PEC) com Timor 
Leste 2014-2017 - e respetiva Adenda que 
estendeu a vigência do último Programa 
Indicativo de Cooperação (PIC) até 2014; 

  a elaboração do Plano de Ação Portugal – 
Guiné Bissau 2014-2015; 

  a introdução de melhorias ao processo 
de monitorização dos PIC através 
da intercomunicabilidade com a Base 
de Dados da Cooperação (BDCOOP); 

  a resposta a pedidos de Ponto de Situação 
em matéria de cooperação.

A nova geração de documentos de programação – 
Programas Estratégicos de Cooperação - pretende, 
entre outros aspetos: 

  Responder aos novos desafios 
e oportunidades de desenvolvimento, 
reconhecendo as profundas alterações 
verificadas na arquitetura internacional  
da cooperação (designadamente novos 
temas, atores e modalidades de cooperação). 
Os PEC respondem à vontade claramente 
manifestada pelos países parceiros 
de adoção de programas de cooperação mais 
pragmáticos e operacionais com 
a identificação das ações prioritárias; 
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  Garantir a efetiva implementação dos 
princípios da Eficácia do Desenvolvimento 
isto é, para além do reforço da apropriação/
liderança do país parceiro, e do alinhamento 
com os seus objetivos de desenvolvimento, 
procurar reforçar a harmonização 
com outros doadores; 

  Reforçar questões transversais como 
o Ambiente e o Género. 

O acompanhamento das atividades e grupos de tra-
balho temáticos apoiados pela CP, nomeadamente: o 
Plano Estratégico para as Migrações 2015-2020, e 
o Programa de Ação para a Prevenção e Eliminação 
da Mutilação Genital Feminina  que se enquadra no V 
Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência 
Doméstica e de Género 2014-2017 e que contou com 
a participação regular do Camões, I.P. em todas as 
reuniões do Grupo de Trabalho e na implementação 
das ações que daí decorreram.

A recolha, tratamento e divulgação da informação 
relativa ao esforço financeiro global de ajuda ao de-
senvolvimento com o inerente apuramento oficial 
dos montantes de Ajuda Pública ao Desenvolvimento 
(APD) de 2013 (incluindo a APD Bilateral, APD 
Multilateral e os Fluxos Privados). Importa realçar 
que, decorrente do esforço adicional empreendido 
para assegurar a maior cobertura possível das ativi-
dades de cooperação desenvolvidas pelas entidades 
públicas, a diferença entre o valor preliminar da APD 
reportado no questionário preliminar do Comité de 
Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE), de março de 2014, e o valor final da APD 
reportado no questionário final, de julho de 2014, foi 
apenas de 1,0%. A conquista de uma diferença (míni-
ma) reveste-se de uma importância particular pela vi-
sibilidade e relevância que os dados preliminares en-
cerram, refira-se a título de exemplo o “Comunicado 
Oficial” da OCDE de abril sobre os montantes da APD 
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dos doadores, e que tem uma visibilidade assinalável, 
ou o conjunto de análises do CAD/OCDE e da União 
Europeia (UE), com repercussão igualmente impor-
tante e que são suportadas nesses dados.  

Refere-se também a publicação no sítio do Camões, 
I.P. na Internet, de tabelas dinâmicas com informação 
dos fluxos APD 2013. Esta disponibilização on-line 
dos dados sobre a CP através de tabelas dinâmicas 
(com possibilidade de customização pelo utilizador) 
surge em resposta a compromissos de Portugal em 
matéria de Transparência.

Sublinha-se igualmente o trabalho empreendido com 
vista ao desenvolvimento do Sistema de Informação 
Integrado da Cooperação Portuguesa (SIICP). Trata-
se de uma atividade de particular relevo face à impor-
tância e impacto que terá na capacidade de resposta 
do Camões, I.P. aos compromissos que subscreveu 
internacionalmente. 

O acompanhamento internacional das temáticas mais 
relevantes no contexto da cooperação destacando-
-se pela sua importância e dinâmica as temáticas 
do financiamento ao desenvolvimento no pós-2015 
e da Eficácia do Desenvolvimento, o que envolveu 
um esforço acrescido em matéria de acompanha-
mento, participação e, consequente, visibilidade da 
posição portuguesa. No que respeita à temática do 
Financiamento do Desenvolvimento importa realçar a 
especificidade da matéria que implicou uma estrei-
ta articulação com o Ministério das Finanças e da 
Administração Pública (MFAP) para a construção da 
posição portuguesa sobre as questões da conces-
sionalidade das linhas de crédito, a discussão sobre 
a modernização do conceito da APD, a definição da 
nova medida do Esforço Público de Financiamento do 
Desenvolvimento (TOSD - Total Official Support For 
Development) ou ainda a discussão sobre o esforço 
público na alavancagem de instrumentos privados. 

A temática da Eficácia do Desenvolvimento co-
nheceu igualmente importantes desenvolvimentos 
durante o ano de 2014 motivados pela afirmação no 

contexto internacional da Parceria de Busan para um 
Desenvolvimento mais eficaz. Estes desenvolvimen-
tos obrigaram à identificação de “posições nacionais” 
sobre diversas temáticas (concessionalidade, TOSD, 
Segurança e Desenvolvimento) o que ditou uma arti-
culação reforçada com ministérios setoriais como foi 
o caso do MFAP ou o Ministério da Defesa Nacional 
(MDN). 

De sublinhar o alçamento de uma nova área de tra-
balho, relativa ao setor privado. Assim, a nível nacio-
nal há a destacar: (i) o lançamento do FECOP para 
apoio de projetos de associações/micro e Pequenas 
e Médias Empresas (PME´s) em Moçambique através 
da concessão de garantias, bonificação de taxa de juro 
e assistência técnica; (ii) a Assinatura do Protocolo de 
Cooperação com a EDP para o desenvolvimento de 
projetos do setor da energia nos Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e, (iii) A finaliza-
ção da “Estratégia sobre o envolvimento do setor pri-
vado na cooperação para o desenvolvimento”, tendo 
em vista a potencial constituição de parcerias estraté-
gicas da cooperação portuguesa, esteve dependente 
da comunicação do Conselho sobre “O papel do setor 
privado na cooperação”, e será agora retomada.

A nível europeu, (i) acompanhamento do grupo de 
peritos dos Estados Membros (EM) para a promoção 
do setor privado nos países em desenvolvimento e 
da plataforma de blending, onde estão em discus-
são a aplicação dos princípios e critérios identifica-
dos na promoção do setor privado tendo em vista a 
harmonização das políticas dos doadores; (ii) partici-
pação na discussão tendo em vista a elaboração da 
Comunicação do Conselho adotada a 12 de dezembro 
de 2014, e que define as linhas de ação da UE neste 
setor. 

No quadro da OCDE foi acompanhada a discussão, 
ao nível do CAD, do documento sobre a promoção 
do desenvolvimento do setor privado no crescimento 
sustentável dos países em desenvolvimento. 
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Assuntos Bilaterais

No que concerne aos Assuntos Bilaterais, a ação do 
Camões, I.P. centrou-se na análise, apresentação de 
propostas, bem como emissão de parecer prévio vin-
culativo previsto na lei, sobre programas, projetos e 
ações a promover ou a apoiar, em todos os domínios 
da cooperação para o desenvolvimento.

Numa perspetiva de divisão do orçamento pelos 
eixos de intervenção identificados nos PIC e PEC 
por país, e em linha com o Conceito Estratégico da 
Cooperação Portuguesa 2014-2020, constata-se que 
cerca de 85% dos recursos foram investidos no Eixo 
de Desenvolvimento Sustentável, com ênfase no se-
tor da Educação.

A ação no âmbito dos Assuntos Bilaterais foi ainda 
marcada pela implementação/execução de projetos 
no quadro da denominada Cooperação Delegada, na 
modalidade de “gestão centralizada indireta”, com 

sensivelmente 35% do orçamento para os Assuntos 
Bilaterais.

  Em Angola, é de referir a intervenção 
no âmbito do Centro de Investigação 
em Saúde, bem como um novo impulso 
ao projeto Saber+, com os trabalhos 
preparatórios ao arranque da segunda fase 
do projeto que contaram com o envolvimento 
do Ministério da Educação e Ciência (MEC). 
Acresce referir a continuidade, já numa fase 
de conclusão técnica, do “Curso de Mestrado 
em Agronomia e Recursos Naturais”, 
do “Programa de desenvolvimento Agrícola 
e Rural” e, ainda, do “Programa de Apoio 
à formação avançada de Quadros no então 
Ministério da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas”. 

  Em Cabo Verde, destaca-se o apoio 
no âmbito do Memorando de Entendimento 
(MdE) para o Apoio Direto ao Orçamento 
(2012/2015) e o acompanhamento 
dos trabalhos associados ao Pilar 
da Segurança. Destacam-se ainda 
as intervenções referentes ao Mundu 
Novo, com a Avaliação Externa do Sistema 
Educativo, e à instalação do Ensino 
da Medicina na Universidade de Cabo Verde. 
Numa perspetiva de continuidade, 
manteve-se o apoio à Assessoria à Polícia 
Judiciária daquele país e a intervenção 
no domínio da Cooperação Técnico-Policial, 
bem como o Apoio ao Tribunal de Contas.
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  Na Guiné-Bissau, o ano de 2014 ficou 
marcado pela retoma, no mês de setembro, 
da Cooperação Bilateral institucional, 
que se encontrava suspensa desde o golpe 
de Estado de abril de 2012. Assim, foi 
retomado o Programa de Cooperação 
Técnico-Policial. Apesar da Cooperação 
Institucional ter estado suspensa, foi opção 
manter o apoio à Faculdade de Direito 
de Bissau como meio de defender 
a idoneidade do sistema jurídico guineense. 
O restante apoio à Guiné-Bissau foi 
assegurado com recurso a parcerias 
com instituições da sociedade civil, em 
modalidade de cofinanciamento com a CE 
- destacando-se: o “Ensino de Qualidade 
em Português”; o “Programa Comunitário 
Acesso Energias Renováveis”; o “Programa 
Integrado para a Redução da Mortalidade 
Materno Infantil”; o “Tabanka Ku Saudi, 
Saúde Comunitária/Saúde Reprodutiva”; 
o Programa Reforço Institucional Qualidade 
Serviço de Abastecimento de Água das 
cidades de Bafatá, Bambadica, e Mansoa” 
e o projeto “Pelos Direitos das Crianças, 
das Mulheres e dos Detidos: Influência 
Política, Advocacia e Sensibilização” 
(abreviadamente conhecido por Casa 
dos Direitos) - e com ONGD locais como 
é o caso do projeto de “Apoio 
à Intensificação Alimentar”.

  Em Moçambique, realça-se as intervenções 
no setor da Educação/Ensino Superior. Para 
além da continuidade da intervenção entre 
Faculdade de Direito de Lisboa e a Faculdade 
de Direito da Universidade Eduardo 
Mondlane, da intervenção interuniversitária 
entre o Instituto Superior de Economia 
e Gestão e a Faculdade de Economia 
da Universidade Eduardo Mondlane, do apoio 
ao Mestrado em Biotecnologia que conta com 
o apoio do Instituto de Investigação Científica 
e Tropical, foi apoiada a Cooperação entre as 
Faculdades de Ciências da Universidade de 
Lisboa e a Universidade Eduardo Mondlane. 
No domínio Técnico-profissional foi mantido 
o apoio da CP e foi mantido o apoio 
no âmbito do Fundo Setorial de Apoio 
ao Orçamento de Moçambique. 
Foi igualmente mantido o apoio ao Programa 
de Desenvolvimento Rural de Cabo Delgado, 
bem como à implementação do Cluster 
(identificando uma nova fase da intervenção 
para o ano 2015). No setor da Saúde 
verificou-se a continuidade do apoio dado 
no âmbito do Acordo Geral de Cooperação 
no Domínio da Saúde (doentes evacuados 
em tratamento ambulatório) e o Apoio 
na área da Oncologia.

  Em S. Tomé e Príncipe, destaca-se 
o apoio aos projetos “Escola +”, “Saúde para 
Todos”, “Instituto Diocesano de Formação 
João Paulo II” e, no âmbito do Programa 
de Cooperação Técnico-Policial, o apoio 
ao processo eleitoral (autárquicas, 
legislativas e regionais) realizado 
em outubro. De referir ainda o encerramento 
do projeto “Gestão dos Resíduos Sólidos 
e Urbanos na Cidade de São Tome”.

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES
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  Em Timor Leste, destaca-se a intervenção 
no âmbito do Setor da Educação com 
o projeto de ”Formação Inicial e Continua 
de Professores”, bem como o apoio 
à “Criação de um Instituto de Formação” 
junto da Universidade Nacional Timor 
Lorosa´e (UNTL). É de referir, ainda, 
a intervenção no âmbito do Cluster Mós Bele 
e a definição de um plano de sustentabilidade 
para o projeto após a saída da CP do projeto.

  Nos outros países, destaca-se o projeto 
de cooperação entre a Faculdade de Direito 
de Lisboa e o Salgãocar College of Law 
e o Curso de Língua e Cultura Portuguesa 
em Panjim, Margão, Mapussá e Vasco 
da Gama (Goa). Nos assuntos transversais, 
destacam-se o apoio ao combate 
ao “Ébola”, o projeto de “Reforço da Política 
de Cooperação de Portugal e Países 
da CPLP no âmbito da Memória Histórica”, 
e, no âmbito das alterações climáticas, 
o acompanhamento dos projetos em curso 
em Moçambique e Cabo Verde, bem com 
o apoio aos projetos “Roadmap dos Resíduos 
de Cabo Verde”, “Bioenergia em São Tomé 
e Príncipe: Aproveitamento energético 
de Biogás” e “Projeto Green Maubara 
em Timor Leste”, aprovados no primeiro 
semestre de 2014. 

2.2.  COOPERAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO

No âmbito ainda dos Assuntos Bilaterais realça-se 
a participação na 2ª fase da Estratégia Nacional de 
Adaptação às Alterações Climáticas, na elaboração 
do relatório MMR16 no contexto da UE (no âmbito 
das alterações climáticas), na elaboração da compo-
nente sobre cooperação internacional dos relatórios 
nacionais (no âmbito das Convenções das Nações 
Unidas sobre Diversidade Biológica de Combate à 
Desertificação) e, ainda, a participação no Grupo de 
Trabalho Conjunto do CAD/ENVIRONET/STAT sobre 
os Marcadores do Rio.

Refira-se também a implementação/execução de pro-
jetos no quadro da denominada Cooperação Delegada, 
na modalidade de “gestão centralizada indireta”, sen-
do de realçar o arranque de dois novos projetos, co-
financiados pelo Camões, I.P. e CE, nomeadamente, 
o “Programa de Apoio às Alterações Climáticas em 
Timor Leste” e o “Programa de Apoio à Melhoria da 
Qualidade e Proximidade dos Serviços Públicos dos 
PALOP e Timor-Leste (projeto transversal)”. 

O ano de 2014 foi ainda de continuidade na execução 
do Programa de Desenvolvimento Rural (RDP IV), do 
Programa da Justiça, do Programa de Comunicação 
Social (tendo sido assinada a 4ª adenda ao projeto di-
latando o prazo de implementação de 36 para 42 me-
ses), todos em Timor-Leste, bem como do Programa 
de Apoio ao Ministério do Interior de Moçambique 
(que contou com uma segunda prorrogação do seu 
prazo de implementação até 04/12/2014, altura em 
que teve início a fase de encerramento do projeto, 
com uma duração de 24 meses). 

Foi ainda assinado em setembro o Acordo de 
Delegação, entre o Camões, I.P. e a CE, para a im-
plementação do projeto Consolidação do Estado de 
Direito nos PALOP e Timor-Leste (projeto transversal).
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localização da agenda pós 2015 que decorreu durante 
o primeiro semestre, tendo o Camões, I.P. integrado 
a respetiva comissão organizadora e participado em 
várias consultas temáticas sobre esta agenda futura, 
organizadas por outros parceiros, algumas das quais 
tiveram lugar na sua sede. 

Foi ainda assumida a participação nas discussões so-
bre o financiamento do desenvolvimento sustentável 
pós 2015, realizadas no quadro da UE, da ONU e do 
CAD/OCDE, na preparação da “Conferência sobre o 
Financiamento do Desenvolvimento” (Adis Abeba, ju-
lho 2015), tendo-se defendido a necessidade de se 
ir além da APD e promover uma maior mobilização 
de recursos internos e maior responsabilização dos 
doadores emergentes e de outros atores, envolvendo 
também outros domínios não financeiros.

Assuntos 
Multilaterais

Ao longo de 2014, o Camões, I.P. manteve uma par-
ticipação ativa no plano da cooperação europeia 
e multilateral, em linha com o estabelecido no Conceito 
Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020 
e com a Estratégia de Cooperação Multilateral. Neste 
quadro há a destacar algumas atividades tanto pela 
sua especificidade como pela sua relevância:

Nova Agenda Pós-2015, sucessora dos 
Objetivos do Desenvolvimento do Milénio.

Enquanto entidade coordenadora da posição nacional 
sobre a agenda pós-2015, que foi adotada na Cimeira 
de Alto Nível da Organização das Nações Unidas 
(ONU), realizada em Nova Iorque em setembro de 
2015, o Camões, I.P. teve um papel determinante no 
apoio à participação nacional no Grupo de Trabalho 
Aberto para o Desenvolvimento Sustentável pós 
2015, que definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e respetivas metas, e na defini-
ção da posição da UE para o processo de negocia-
ção intergovernamental sobre esta agenda futura. O 
resultado da participação nacional nestes debates foi 
positivo, na medida em que integrou grande parte 
das propostas apresentadas por Portugal. A partici-
pação nessa discussão foi orientada pelo documento 
de posição nacional sobre a agenda pós 2015, pre-
parado pelo Camões, I.P. com o envolvimento dos 
Ministérios setoriais e da sociedade civil e endossado 
pelo Conselho de Ministros. Portugal foi, ainda, um 
dos países que, mediante convite do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e 
da UN Habitat, acolheu uma consulta pública sobre a 

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES
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Segurança e Desenvolvimento 

O Camões, I.P. contribuiu para as discussões sobre 
a Abordagem Global da UE para situações de crise 
e de conflito externo, tendo defendido uma combi-
nação estratégica e preventiva dos instrumentos de 
desenvolvimento, políticos e de segurança, em parti-
cular nos Estados Frágeis, categoria em que se en-
quadram muitos dos países prioritários da CP. Dada 
a importância desta temática, foram financiados, no 
quadro do acordo entre o Camões, I.P., o European 
Center for Development Policy Management (ECDPM) 
e o Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), uma Nota 
Conceptual sobre os principais desafios à operacio-
nalização desta Abordagem Global UE, que tem sido 
importante na promoção de muitas das posições de-
fendidas por Portugal. Assegurou ainda a participa-
ção na International Network on Conflict and Fragility 
(INCAF)/OCDE, acompanhando a preparação de uma 
missão conjunta (CAD/IDPS/g7+/PNUD/UE/PT) de 
alto nível à Guiné-Bissau, contribuiu para o exercí-
cio de monitorização da implementação dos princí-
pios e objetivos do Novo Acordo para intervenção em 
Estados Frágeis e esteve envolvido na defesa ativa da 
necessidade de integração, na agenda pós 2015, de 
um ODS específico sobre instituições eficazes e so-
ciedades pacíficas e estáveis (ODS 16), que ficou con-
templado na proposta do Grupo de Trabalho Aberto 
para o Desenvolvimento Sustentável.

Igualdade de Género e Empoderamento 
das Mulheres 

O Camões, I.P. contribuiu e/ou esteve diretamente 
envolvido nas discussões visando reforçar a dimen-
são de género na agenda pós 2015, bem como nas 
discussões em torno das Conclusões do Conselho da 
UE sobre o relatório de implementação do Plano de 
Ação do Género (2012-2013) e sobre a abordagem a 
seguir relativamente ao próximo plano para o período 
entre 2016 e 2020. Neste contexto, o Camões, I.P. foi 
particularmente ativo na defesa de posições e promo-
ção de iniciativas destinadas a combater e a erradicar 
todas as formas de violência contra as mulheres e 
raparigas, incluindo a violência doméstica e baseada 
no género, violência e coerção sexual e psicológica, 
a mutilação genital feminina e os casamentos força-
dos, precoces e infantis, que deverão ser vistos tanto 
numa perspetiva de Direitos Humanos como de de-
senvolvimento. Dada a importância atribuída a esta 
dimensão, o Camões, I.P. concedeu apoio institucional 
e financeiro ao acolhimento, em Portugal, da exposi-
ção do Fundo das Nações Unidas para a População 
(FNUAP) “Novas Demais para casar”, e financiou as 
atividades de sensibilização desenvolvidas por este 
fundo na Guiné-Bissau na área do combate aos ca-
samentos precoces e forçados. Esta tem sido tam-
bém uma área de colaboração importante quer com 
a Assembleia da República Portuguesa quer com a 
sociedade civil, que se traduziu na realização de vá-
rias iniciativas conjuntas. 

2.2.  COOPERAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO
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Eficácia da Ajuda

O Camões, I.P. participou de forma ativa no processo 
de preparação da 1ª Reunião de Alto Nível da Parceria 
Global para a Cooperação para o Desenvolvimento 
Eficaz (PG), realizada na Cidade do México em abril 
2014, e nos exercícios de monitorização da PG e do 
Novo Acordo Internacional para os Estados Frágeis 
nos países prioritários da CP. Esteve ainda envolvido 
no debate subsequente, no quadro da UE e da OCDE 
sobre a forma de levar à prática as recomendações 
resultantes desta reunião ministerial da PG, e preparou 
a resposta nacional ao exercício de stocktaking estraté-
gico realizado pelo Comité Diretor da PG.

Coerência das políticas para 
o Desenvolvimento 

Além da participação nos debates promovidos pela 
UE e pela OCDE sobre a Coerência das Políticas para 
o Desenvolvimento Sustentável (CPD) no pós 2015, 
o Camões, I.P. desenvolveu esforços no sentido de 
incentivar a CPD ao nível nacional, destacando-se o 
apoio financeiro para a realização de um documento 
de discussão sobre os indicadores e mecanismos de 
monitorização de CPD utilizados por outros doadores, 
elaborado pelo ECDPM no quadro do Acordo com o 
Camões, I.P. e o IMVF. Este documento tem vindo a 
ser utilizado para promover a discussão sobre CPD 
no contexto das redes de trabalho da UE e do CAD/
OCDE, destinando-se a servir também de contributo 
para a reflexão interministerial sobre a implementação 
da Resolução do Conselho de Ministros de 2010 sobre 
CPD. 

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES



039

RELATÓRIO 
 DE ATIVIDADES 2014 
SÍNTESE 2.2.  COOPERAÇÃO PARA 

O DESENVOLVIMENTO

O Camões, I.P. acompanhou, ainda, com particular 
atenção, o debate internacional sobre questões priori-
tárias, como as Migrações e Desenvolvimento, de onde 
se destaca a sua participação ativa na reunião anual 
do Fórum Global das Migrações e Desenvolvimento, 
realizada em Estocolmo, bem como a renovação 
do Protocolo de Cooperação entre este Instituto e a 
Organização Internacional para as Migrações (OIM). 
Contribuiu, igualmente, para a definição da posi-
ção da UE e preparação da participação nacional 
nos trabalhos de várias Conferências e Cimeiras 
Internacionais, com destaque para as Conferências 
da ONU sobre Pequenos Estados Insulares em 
Desenvolvimento (Samoa, setembro 2014) e sobre 
os Países em Desenvolvimento sem Litoral (Viena, 
novembro 2014).   

Relações com África

O Camões, I.P. apoiou a participação nacional na IV 
Cimeira UE-África (Bruxelas, abril de 2014), partici-
pou no exercício de avaliação e na discussão sobre o 
futuro do Fórum de Parceria com África e financiou 
a realização, em Lisboa, poucos dias após a Cimeira, 
de uma Conferência Internacional sobre as rela-
ções UE-África, organizada pelo Centro de Estudos 
Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa 
(CEI-IUL), com a colaboração do IMVF e do ECDPM, 
e que resultou na elaboração de uma publicação com 
os principais resultados dessa conferência.

Cooperação UE - Países de África, Caribe 
e Pacífico (ACP) 

Coube ao Camões, I.P. preparar a instrução do pro-
cesso de ratificação nacional da segunda revisão do 
Acordo de Parceria ACP-UE (Acordo de Cotonou) e 
do respetivo Acordo Interno Financeiro do 11.º Fundo 
Europeu para o Desenvolvimento (FED) contemplando 
o período 2014-2020, concluídas em março e dezem-
bro de 2014 respetivamente, e assegurou a represen-
tação nacional na reunião do Conselho de Ministros 
ACP-UE realizada em Nairobi, em junho. Ao longo do 
ano, foram aprovados e assinados vários Programas 
Indicativos Nacionais (PIN), destacando-se os de 

à evolução da situação positiva na Guiné-Bissau, com 

linha com as diligências nesse sentido efetuadas por 
Portugal. 

Ainda no que diz respeito ao relacionamento da UE 
com os PALOP, o Camões, I.P. teve um papel ativo na 

destinado a dar continuidade ao relacionamento da UE 
com esses países, e que visará ações de formação 
profissional e criação de emprego, incluindo na área 
da cultura, tendo desenvolvido contactos com outras 
entidades no sentido de estas se associarem à sua 
execução. 

O Camões, I.P. tem estado também envolvido no pro-
cesso de programação conjunta da UE em Moçambique 
e vai assumir a presidência do Grupo de doadores, bi-
laterais e multilaterais, de apoio geral ao orçamento do 
estado da República de Moçambique (G-19). 

Importa salientar o resultado das adjudicações a em-
presas e instituições portuguesas no quadro do FED. 
A contribuição de Portugal para o Fundo no período 

acordo com estatísticas disponibilizadas pela CE, na-
quele período terão sido adjudicadas a entidades por-

ainda não definitivos). 
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Cooperação no Âmbito da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

Além da participação ativa nas reuniões de Pontos 
Focais da Cooperação (PFC), o Camões, I.P. manteve 
a sua contribuição financeira para o Fundo Especial 
da Comunidade, por via do qual financiou vários 
projetos de cariz estruturante, no montante total de 

preparação da Cimeira da CPLP de Díli, tendo tam-
bém financiado e assegurado a preparação logística 
da Feira do Livro realizada nesse quadro. Destaca-
se também, pela sua importância, o contributo ativo 
do Camões, I.P., na qualidade de PFC Português, na 
procura de uma articulação de posições, no seio da 
CPLP, sobre a agenda pós 2015, e com vista à elabo-
ração de um Programa Indicativo da CPLP de cariz 
mais estratégico, centrado nas áreas onde a CPLP 
tem uma efetiva mais-valia e que potencie uma maior 
coordenação das atividades levadas a cabo ao nível 
setorial. O Camões, I.P., em colaboração com a Missão 
junto da OCDE, teve ainda um papel importante na 
aproximação da CPLP a outros parceiros internacio-
nais como o CAD e o Centro de Desenvolvimento da 
OCDE, destacando-se o facto de, em 2014, a CPLP 
ter pela primeira vez participado na reunião de Alto 
Nível do Centro e acolhido a apresentação da versão 
portuguesa das Perspetivas Económicas em África e 
do relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD.

Cooperação Ibero-americana 

Na qualidade de responsável português pela 
Cooperação, o Camões, I.P. tem pugnado por um efe-
tivo reforço da intervenção nacional e do peso atribuí-
do à dimensão Cooperação para o Desenvolvimento, 
no quadro do processo de discussão mais amplo 
sobre a renovação da Conferência e da Cooperação 
ibero-americanas, que tiveram lugar ao longo de 
2014. Tem vindo também a assegurar uma maior par-
ticipação em diversos seminários e sessões temáticas 
promovidas no âmbito do Programa Ibero-americano 
de Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul, com des-
taque para as questões do género, da colaboração 
com o setor privado e da cooperação sul-sul e trian-
gular, às quais Portugal atribui a maior importância. 

Destaca-se ainda o apoio financeiro dado pelo 
Camões, I.P. à realização do VII Curso de Alta 
Direção em Administração Pública – edição interna-
cional (CADAPi), ministrado pela Direção-Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 
(INA). Este curso tem sido destinado aos titulares 
de cargos de direção superior e intermédia e a qua-
dros superiores com vínculo jurídico à Administração 
Pública dos PALOP e dos países de língua espanhola 
da América Latina, assim como Timor-Leste, Brasil, 
Espanha e Portugal. Esta VII edição contou com 31 
participantes, de 23 nacionalidades, constituindo-se, 
assim, como uma oportunidade única para partilha 
de experiências, pessoais e profissionais, entre dife-
rentes realidades e para a promoção das atividades 
da Administração Pública Portuguesa e visibilidade 
nacional.

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES
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Apoio à Sociedade Civil

As atividades do Camões, I.P. no âmbito do Apoio à 
Sociedade Civil foram focalizadas em 4 principais do-
mínios relacionados com a (i) operacionalização das 
linhas de apoio à Sociedade Civil (ii) Educação para 
o Desenvolvimento (ED) e Projetos de ED (PED), (iii) 
o acompanhamento da temática Ajuda Humanitária 
e da Estratégia Nacional de Educação para o 
Desenvolvimento (ENED) e, por fim, a (iv) atribuição 
e/ou renovação do estatuto de ONGD.

Esta atividade tem como pressuposto de base que 
uma sociedade civil forte é um importante elemento 
na construção e desenvolvimento de democracias e 
um teste permanente à sensibilidade das sociedades 
relativamente a assuntos como a pobreza, a desi-
gualdade entre géneros e o livre acesso à educação. 
Assim, as ONGD são um parceiro fundamental para 
o desenvolvimento, pelo que o Camões, I.P. abre, 
anualmente, linhas de cofinanciamento de projetos de 
Cooperação e Educação para o Desenvolvimento de 
ONGD.

Lançamento e análise das linhas 
de financiamento de projetos das ONGD

No âmbito do processo de candidatura a cofinancia-
mento do Camões, I.P. da Linha de Financiamento 
de projetos de Educação para o Desenvolvimento, 
foram submetidos 21 projetos, de 14 ONGD, sendo 
que o valor total solicitado para a fase ascendia a 

-
rios estabelecidos e considerando a verba disponível, 
foram selecionados 15 projetos, de 9 ONGD, corres-

O cofinanciamento do Camões, I.P. para a fase ala-

projetos. Em termos gráficos, a distribuição setorial 
dos projetos cofinanciados resulta no seguinte:

Distribuição Setorial do Cofinanciamento 
de Projetos (%) 
Educação para o Desenvolvimento  2014

    Sensibilização e Influência Política
    Educação Formal   
    Educação não Formal

2.2.  COOPERAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO

29% 38%

33%
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No âmbito do processo de candidatura a cofinancia-
mento do Camões, I.P. da Linha de Financiamento 
de projetos de Cooperação para o Desenvolvimento, 
foram submetidos 51 projetos, de 29 ONGD e 2 
Organizações da Sociedade Civil. Após análise, 
de acordo com os critérios estabelecidos e con-
siderando a verba disponível, foram selecionados 
26 projetos, de 12 ONGD, correspondendo o valor 

Camões, I.P. para a fase alavanca um investimento de 

de valores totais dos projetos.

Em termos gráficos, a distribuição setorial e geográ-
fica dos projetos cofinanciados resulta no seguinte:

Distribuição Setorial do Cofinanciamento 
de Projetos (%) 
Cooperação para o Desenvolvimento  2014

  Capacitação Institucional
  Proteção Social, Inclusão Social e Emprego
  Desenvolvimento Rural e Mar
  Educação e Ciência
  Saúde
  Ambiente, Crescimento Verde e Energia

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES
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Distribuição Geográfica do Cofinanciamento 
de Projetos (nº.) 
Cooperação para o Desenvolvimento  2014

    Angola
    Cabo Verde 
    Guiné-Bissau
    Moçambique
    São Tomé e Príncipe 
    Timor-Leste
    Espaço CPLP 
    Outros

5
3

2

4

63
1

2
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Os projetos de Cooperação para o Desenvolvimento 
apoiados na Linha de 2014 beneficiam, em termos 
gerais e amplos, os seguintes grupos: 

TTTIPPPOOOLOGGIAA NNÚÚMMMMEERROOO

Organizações da Sociedade Civil/Organizações 
Comunitárias de Base

292

Cidadãos 207.008

Técnicos de diferentes áreas profissionais 396

Produtores/empreendedores 26.658

Crianças e jovens 58.915

Professores/formadores 324

Jornalistas/opinion makers 55

Raparigas/mulheres 180

Líderes comunitários/líderes de Organizações da 
Sociedade Civil/líderes de instituições públicas

507

Instituições públicas 33

Recursos humanos da Saúde 91

Outros 26

Acompanhamento da execução dos projetos 
aprovados 

Durante o ano de 2014, O Camões, I.P. fez o acom-
panhamento de 15 projetos de Educação para o 
Desenvolvimento, aprovados nas linhas de cofinancia-
mento. Estes 15 projetos, implementados por 8 ONGD, 

que alavanca um valor total, nas diferentes fases, de 

Distribuição Sectorial de Projetos (nº.)  
Educação para o Desenvolvimento acompanhados 
em 2014

    Sensibilização e Influência Política 
    Educação Formal 
    Educação não Formal

4 7

4
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Acompanhamento da execução dos projetos 

Durante o ano de 2014, foram também acompanhados 
41 projetos de Cooperação para o Desenvolvimento 
aprovados nas linhas de cofinanciamento. Estes 
41 projetos, implementados por 14 ONGD, signifi-
caram um cofinanciamento para as várias fases de 

-
-

Os projetos de Cooperação para o Desenvolvimento 
apoiados nas Linhas de Financiamento beneficiam, 
em termos gerais e amplos, os seguintes grupos1: 

TTTIPPOOOLLOGGIAA NNÚÚMMMMEERRROOO

Organizações da Sociedade Civil/Organizações 
Comunitárias de Base

955

Cidadãos 130.181

Técnicos 249

Produtores/empreendedores 14.221

Crianças e jovens 81.863

Professores/formadores 389

Jornalistas/opinion makers 10

Raparigas/mulheres 34.364

Líderes comunitários/líderes de Organizações da 
Sociedade Civil/líderes de instituições públicas

110

Instituições públicas 1

Agregados familiares 147

Recursos humanos da Saúde 556

Outros 56

1   Os números referenciados reportam-se aos projetos apoiados no âmbito 
das Linhas de cofinanciamento anteriores a 2014.

Coordenação das ações de resposta 
em situações de ajuda humanitária 

Em 2014, foram realizados vários esforços no senti-
do de articular as atuações de Organizações Públicas 
Portuguesas, nomeadamente no que diz respeito ao 
combate ao surto de Ébola na África Ocidental, à 
erupção vulcânica na Ilha do Fogo, ao apoio às vítimas 
das cheias nos Balcãs, ao envio de medicamentos 
para a Guiné-Bissau e às vítimas do conflito no Iraque.



CAMÕES, I.P. 

046

No que diz respeito ao financiamento de atividades 
humanitárias realizadas pelo Camões, I.P., esta infor-
mação pode ser resumida no seguinte quadro:

É de salientar a participação do Camões, I.P. nos se-
guintes processos:

  discussões do Grupo de Trabalho 
do Conselho Europeu para Ajuda 
Humanitária e Ajuda Alimentar (COHAFA), 
fórum regular sobre Ajuda Humanitária para 
debater as políticas desta temática, bem 
como assuntos operacionais estratégicos;

  diligências no sentido de integrar 
progressivamente a Resiliência e a Redução 
do Risco de Catástrofes nos novos PEC, 
negociados entre Portugal e os países 
parceiros. Estas áreas foram também 
integradas, após discussão com a Plataforma 
Portuguesa de ONGD, nas novas regras 
e diretrizes da Linha de Cofinanciamento 
de Projetos de Desenvolvimento de ONGD;

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES

CCCRISEEE ATTTIVIDADEE/PRROOGRAMMAA/PROOOJETO MOOONTTTAANNTTEE

Ébola

Guiné Bissau - Apoio à CM Bissau para iniciativa de consciencialização da população e combate à 
propagação Ébola (Fundo de Pequenos Projetos)

Guiné Bissau e Cabo Verde - Missão médica, com o objetivo de validar os procedimentos clínicos 
existentes, e a adotar no apoio ao combate de um eventual surto de Ébola - Cabo Verde (Ilha de 
Santiago, Sal e São Vicente) e a Guiné-Bissau (Região de Bissau e Bafatá) 

Multi Partner Trust Fund Ebola

CERF Central Emergency Response Fund das Nações Unidas

Erupção vulcânica 
Cabo Verde

Envio de cobertores para vítimas da erupção vulcânica na Ilha do Fogo - Cabo verde

Conflito Iraque Contribuição ACNUR

TOTAL 129.245,50

  apoio a vários projetos de redução do risco 
de catástrofes na Linha de Cofinanciamento 
de Projetos de Desenvolvimento de ONGD, 
de forma a alavancar projetos relevantes 
e de caráter inovador, na maioria das vezes 
cofinanciados pela Linha DIPECHO 
da Comissão Europeia, nomeadamente 
em Moçambique e na América Latina;

  lançamento das bases de trabalho 
e discussão para a elaboração da Estratégia 
Operacional de Ação Humanitária, que 
pretende fornecer uma proposta integrada 
que inclua nomeadamente a criação 
e reforço da resiliência das comunidades 
e países parceiros e a redução do risco 
de catástrofes.
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Reconhecimento e renovação do estatuto 
de ONGD

O estatuto de ONGD é instruído pelo Camões, I.P., 
mediante registo válido por um período de dois anos. 
Decorrido esse período, as ONGD deverão promover 
o pedido de renovação do estatuto. A 31 de dezem-
bro de 2014, estavam registadas junto do Camões, 
I.P. 164 entidades com o Estatuto de ONGD. Em 2014, 
foram instruídos 86 processos de reconhecimento e 
renovação do estatuto de ONGD, dos quais 9 são pro-
cessos de indeferimento, 13 referentes a reconheci-
mento e registo (13 novas entidades registadas como 
ONGD) e 64 renovações do estatuto.

Acompanhamento da Estratégia Nacional 
de Educação para o Desenvolvimento (ENED)  

Nos termos do documento de orientação da ENED, 
foi constituída a Comissão de Acompanhamento 
presidida pelo Camões, I.P. e composta ainda pela 
Direção-Geral da Educação (DGE), pela Plataforma 
Portuguesa das ONGD e pelo Centro de Intervenção 
para o Desenvolvimento Amílcar Cabral (CIDAC). 

Na sequência do Plano de Ação da ENED, aprovado 
em 22 de abril de 2010 e subscrito por 14 entidades 
públicas e organizações da sociedade civil, o Camões, 
I.P. e a DGE assinaram, em 11 de outubro de 2012, um 
Protocolo de Colaboração tendo em vista a implemen-
tação das medidas da ENED que respeitam à edu-
cação formal. Anualmente é elaborado um Relatório 
de Acompanhamento da execução da Estratégia, que 
é um dos mecanismos estipulados no dispositivo de 
acompanhamento e avaliação da ENED da respon-
sabilidade da Comissão de Acompanhamento, o que 
também sucedeu em 2014. 

O I Fórum de Educação para o Desenvolvimento 
teve lugar no dia 28 de outubro de 2014, na Sala do 
Senado da Assembleia da República, dedicado ao 
tema “A importância do exercício da cidadania global”. 
Este fórum constitui uma das atividades transversais 
de dinamização da ENED, que tem por objetivo “pro-
porcionar o encontro, a troca de experiências, as re-
flexões e o debate entre os atores da Educação para 
o Desenvolvimento.” O evento reuniu cerca de 140 
representantes, entre deputados, decisores e repre-
sentantes de instituições públicas e de organizações 
da sociedade civil. O Fórum incluiu a apresentação do 
Peer Review do GENE à ED em Portugal. Salienta-se 
que o relatório realça o “forte e continuado apoio à 
ED em Portugal”, a “ampla participação dos atores 
interessados” e o “empenho político claro em manter 
o nível de financiamento” e observa ainda que “a ca-
pacitação é uma prioridade para todas as instituições” 
e que importa “manter o impulso dado à integração da 
ED em todos os níveis de educação formal do sistema 
educativo”.

2.2.  COOPERAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO
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Língua e Cultura

 
Os programas, projetos e ações para a área da Língua 
e Cultura estiveram em harmonia com as orientações 
contidas nas Grandes Opções do Plano para 2014 em 
matéria de Política Externa, que relevam a “aposta na 
língua portuguesa”, a “reforma do ensino português 
no estrangeiro”, a “promoção e difusão do português 
como língua global” e o “reforço da cooperação com 
países cuja planificação linguística integra ou prevê 
integrar o português como língua curricular”, bem 
como do Plano de Ação de Lisboa. Nestes termos, 
os programas, projetos e ações visaram potenciar os 
interesses de Portugal no Mundo, reforçar a aposta 
na Língua Portuguesa (LP) enquanto vetor estratégi-
co, nomeadamente na aproximação às comunidades 
portuguesas, participando ainda na política de coope-
ração para o desenvolvimento. 

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES
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Síntese – 10 Principais resultados

1.  Divulgação, promoção e ensino da língua 
e da cultura portuguesas em 82 países;

2.  Apoio à realização de 1.071 ações culturais 
pela rede externa, representando 
um aumento de 22,40% relativamente ao ano 
anterior;

3.  Envio de núcleos bibliográficos, audiovisuais 
e expositivos para 40 países, num total 
de 13.691 títulos;

4.  Cooperação com 319 instituições do ensino 
superior e organizações internacionais.

5.  Rede oficial de ensino pré-escolar, ensinos 
básico e secundário presente em 13 países, 
com 317 professores do quadro de pessoal 
do Camões, I.P., atingindo 2.917 cursos 
ministrados em 961 instituições e abrangendo 
44.163 alunos;

6.  Rede apoiada  de ensino pré-escolar, ensinos 
básico e secundário presente em 4 países 
(EUA, Canadá, Venezuela e Austrália),  
englobando 566 professores locais, 
que ministram cursos em 261 instituições 
abrangendo 28.716 alunos; 

7.  Criação de projetos-piloto de introdução 
do português com língua de opção curricular 
do ensino secundário em 5 novos países 
europeus (Bulgária, Croácia, Noruega, 
República Checa e Roménia);

8.  Formação inicial de 3.474 professores 
professores de língua portuguesa (Língua 
Estrangeira);

9.  Realização de 590 atividades de promoção 
da leitura, envolvendo 21.023 alunos;

10.  Certificação das aprendizagens de Ensino 
Português no Estrangeiros (EPE) em 
12 países, realizadas por 3.852 alunos, 
significando um crescimento de 20% em 
relação ao ano anterior.

De um conjunto de seis programas, destacam-se 
como principais resultados:
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Programa Português 
no Mundo   

O programa “Português no Mundo” desenvolve-se no 
espaço europeu, norte-americano e, parcialmente, no 
asiático (Coreia do Sul e Japão), integrando projetos 
de ensino e investigação em 32 países. 

Nos domínios da investigação e do ensino superior, 
elencam-se os projetos que integram este programa 
e respetivos resultados:

Acrescem 206 formandos como a seguir se identifi-
cam, atingindo o número global de 40.905 formandos:

  185 Formandos que frequentaram cursos 
de formação a distância - “Português 
Língua do Quotidiano” e “Português para 
Fins Específicos” (área de “Negócios”), 
oferecidos pelo Centro Virtual Camões (CVC) 
na área da aprendizagem do Português 
Lingua Estrangeira (PLE);

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES

PPPROOJETTO NNº DE 
PAAÍSESS

Nº DEE 
INNSSTITUIÇÇÕÕES

Nº DEE LEITTOREES, 
DOOCCENTEES 

E INVESSTIGAADDORREES
NNNº DDDE 

ESSSSTUUUDAAANTTTEES

Formação superior de quadros de língua 
e cultura portuguesas 

25

198 233

9.622

Formação superior de quadros em língua portuguesa 
- diferentes áreas do saber e profissionais

25 25.345

Ensino do português língua do quotidiano 
e para fins específicos  

22 5.764

Investigação em língua e cultura portuguesas

o    Apoio à investigação: 27 Cátedras 

o    Programa de investigação em universidades portuguesas: 11 bolseiros. 

o     Curso do Centro Virtual Camões, I.P. em “Estudos Pós-Coloniais”: 
16 investigadores. 

Total de estudantes 40.699

  11 Bolseiros Camões, I.P. que frequentaram 
cursos anuais de língua e cultura 
portuguesas, em universidades portuguesas;

  10 Bolseiros em cursos de verão de imersão 
linguística.
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No domínio do PLE no ensino secundário, é de sa-
lientar o interesse recente de escolas de vários países 
em introduzir a Língua Portuguesa. Trata-se de um 
projeto-piloto sendo estas escolas coadjuvados por 
este Instituto quer no contexto de apoio pedagógico 
aos professores, quer através de apoio bibliográfi-
co. São as seguintes as escolas que promoveram a 
aprendizagem de PLE, com o apoio do Camões, I.P.:

PPPAAÍSSS CIIDDAADDEE ESSCCOOLLLAA

Bulgária

Sófia Escola Miguel de Cervantes

Escola Lamartine

Plovdid Escola A. Saint-Exupéry

Veliko 
Ternovo

Escola V. Blagoeva

Croácia Zagreb

Klasicna Gimnazija de Zagreb (Liceu 
Clássico de Zagreb)

Gimnazija de Zagreb (Liceu nº 2 de 
Zagreb

VII Gimnazija de Zagreb (Liceu nº 7 de 
Zagreb)

XVI Gimnazija de Zagreb (Liceu nº 16 
de Zagreb)

Noruega Oslo Escola Secundária Arendal

Hedmark Escola Secundária Trysil

Rep. Checa Praga Escola Secundária de Jan Neumann 
(Ceské Budejovice)

Roménia
Bucareste

Liceu Mihai-Eminescu

Liceu Eugen Lovinescu

Cluj Napoca Liceu de Foscani

No contexto multilateral, o Camões, I.P. mantém coo-
peração em projetos que constituem mais-valias para 
a internacionalização da língua portuguesa, em parti-
cular no quadro da CPLP, nomeadamente no âmbito 
de projetos coordenados pelo Instituto Internacional 
da Língua Portuguesa (IILP) e da monitorização do 
Plano de Ação de Lisboa. 

Destaca-se a colaboração no Portal do Professor de 
Português Língua Estrangeira, projeto concebido, de-
senvolvido, alimentado e gerido de forma multilateral 
através do IILP, funcionando como instrumento de 
cooperação entre os EM da CPLP. 

O Camões, I.P. produziu 90 unidades didáticas que 
constituem o contributo português para o lançamento 
desta plataforma.
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Programa Português 
Língua de Herança 

As ações do Camões, I.P. no âmbito do Português 
Língua de Herança (PLH)/Espaço de Diáspora fo-
ram dirigidas a públicos escolares do ensino básico 
e secundário. 

Os projetos e ações foram desenvolvidos em torno da 
LP enquanto fator identitário das diásporas.

Na rede de ensino apoiada pelo Camões, I.P., integra-
-se a Rede oficial e a Rede apoiada que abrangem:

Neste Programa, tem prosseguido o apoio a três pro-
jetos que têm como objetivo a qualificação do Ensino 
Português no Estrangeiro: (i) Plano de Incentivo à 
Leitura, (ii) Certificação das Aprendizagens, e (iii) 
Formação Contínua de Professores.

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES

REDDEE OFICIAL

PAÍSES PROFESSORES CURSOS INSTITUIÇÕES ALUNOS

13 317 2.917 961 44.163

RREDE APOIAADDA

PAÍSES PROFESSORES INSTITUIÇÕES ALUNOS

4 
(EUA, Canadá, Venezuela e Austrália)

566 261 28.710
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Plano de Incentivo à Leitura 

Ao longo de 2014, foram dinamizadas um total de 
590 ações de promoção da leitura, algumas com mais 
do que uma realização, que envolveram um total de 
21.023 alunos. 

O “Plano de Incentivo à Leitura” inclui um conjunto de 
iniciativas que permitem desenvolver com os alunos 
ações continuadas de promoção da leitura, com os 
seguintes objetivos: (i) estimular o gosto pela leitura; 
(ii) aumentar o conhecimento de autores e de obras 
de literaturas de expressão portuguesa; (iii) criar e/ou 
desenvolver hábitos de leitura autónoma; (iv) desen-
volver competências de escrita, associadas às práti-
cas de leitura e (v) incentivar a participação de pais e 
Encarregados de Educação. 

As ações levadas a cabo neste âmbito foram articula-
das em três eixos:  (i) Ler em família, (ii) Ler na escola, 
(iii) Ler na comunidade.  

Referir ainda o Concurso de Leitura e Escrita “Quem 
conta um conto…ao modo de Saramago?”, em arti-
culação com o Plano Nacional de Leitura, a Leya e 
a Fundação José Saramago, bem como o Concurso 
Internacional de Leitura e o III Concurso Internacional 
de escritores infantojuvenis lusófonos La Atrevida. 

Os docentes promoveram, ainda, livremente outras 
ações inseridas na programação das suas atividades 
letivas, destacando-se (i) encontros com escritores; 
(ii) recitais de poesia; (iii) outros concursos; (iv) hora 
do conto; (v) dia/semana da leitura nas escolas; (vi) 
feiras do livro, (vii) constituição de bibliotecas de 
turma. 

De referir, o envio de 618 bibliotecas para as 
Coordenações de Ensino Português no Estrangeiro 
(CEPE), distribuídas de acordo com as necessidades 
identificadas localmente relativamente à quantidade e 
ao tipo de biblioteca.

Certificação das aprendizagens 

Foram produzidas  40 provas para aplicação em qua-
tro épocas de exame, com um conjunto significativo 
de materiais de apoio: material complementar, gra-
vações áudio, guiões de apoio a júris locais e pro-
fessores. As provas foram realizadas em 12 países 
por 3.852 alunos, em 52 centros de exame com 290 
salas, apoiadas por cerca de 250 docentes da rede do 
ensino básico e secundário, operação realizada com o 
apoio do Camões, I.P. e coordenada pelos júris locais. 
Em relação a 2013, verificou-se um aumento de 20% 
no número de alunos a realizar exames.

Formação contínua de professores

Na linha das boas práticas europeias definidas pela 
Evaluation and Accreditation of Quality in Language 
Services (EAQUALS), de que o Camões, I.P. é mem-
bro associado, foram definidos dois eixos estrutu-
rantes para o plano de formação de professores que 
enquadraram as propostas de ações de formação das 
CEPE, tendo em conta o diagnóstico de formação 
realizado por cada uma: (i) competências chave de 
ensino; (ii) competências operacionais (nas quais se 
inclui a competência cultural, a consciência linguística 
e a utilização de meios digitais).

No ano letivo de 2013/14, foram realizadas 308 horas 
de formação pelas CEPE que envolveram 836 for-
mandos, de acordo com o quadro seguinte:

FOORMMAÇÇÃOOO

CONTINENTE Nº TOTAL HORAS 
DE FORMAÇÃO

Nº TOTAL 
FORMANDOS

África 76 136

América 44 240

Europa 163 453

Oceânia 25 7

Total 2014 308 836

2.3. LÍNGUA E CULTURA
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Através de cursos a distância, foram ainda realizadas 
150 horas de formação (3 cursos de 50 horas) que 
abrangeram 122 formandos. No total, tiveram forma-
ção 948 professores, dos quais 73,95% da rede oficial 
e 26,05% da rede apoiada.

Neste Programa, importa ainda referir as ações para 
a integração curricular dos cursos de português no 
ensino básico e secundário, objetivo essencial da po-
lítica desenvolvida pelo Camões, I.P., em particular 
nos países em que grande parte da população escolar 
tem o português como língua estrangeira, passando 
os países a suportar, em muitos casos, os custos com 
os professores.

Neste âmbito, saliente-se o contributo à implementa-
ção de medidas com vista ao ensino curricular do PLE 
no ensino básico e secundário, através da celebração 
de MdE com as autoridades educativas dos países 
parceiros. Em 2014, concluíram-se as negociações e 
foi assinado o MdE com a Comunidade Autónoma da 
Andaluzia. 

Educação 
e Desenvolvimento  

Este programa abrange os espaços da CPLP que têm 
a língua portugesa como segunda língua - Português 
Língua Segunda (PLS) - e os países do espaço Ibero-
americano, da África Austral e Magrebe que, embora 
ensinem o português como PLE, mantêm um enqua-
dramento educativo como países em desenvolvimen-
to. Neste programa, inserem-se também os projetos 
em organizações internacionais de âmbito multilate-
ral no espaço geopolítico que abrange.

Português Língua Segunda 

Em 2014, foram desenvolvidos, nos EM da CPLP - 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçam-
bique. S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste, os seguin-
tes projetos transversais a todos ou parte dos países, 
abrangendo 21.184 formandos:

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES
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PPROOOJEETOOS PAÍÍSS RRRRESUULTTADOOSS NNº EESSTUUUDAAANNTES 
/ FOORMAANNDDOOS // PPPROOOJEEETTOSS  

Formação Inicial de Professores 
de LP – Ensino Básico (2º e 3º ciclos) 
e Secundário

Angola; Cabo Verde; Guiné-Bissau; Moçambique; S. Tomé 
e Príncipe e Timor-Leste

4.099

Formação Contínua de Professores  
de LP – Ensino Básico (2º e 3º ciclos) 
e Secundário

Guiné-Bissau 1.827

Formação de Professores em LP – 
Ensino Básico (2º e 3º ciclos) 
e Secundário

Angola; Cabo Verde; Guiné-Bissau; Moçambique; S. Tomé 
e Príncipe e Timor-Leste

15.258

Graduação em Estudos Portugueses – 
Mestrado e Doutoramento

Brasil                                        Cabo Verde 1.706

Investigação
Brasil  Moçambique

6 Cátedras (1) 
1 Centro de Estudos

Programa de investigação em universidades portuguesas: 3 bolseiros. 

(1) Foi criada uma nova Cátedra na Universidade de Cabo Verde que começará a funcionar em 2015

CÁTTEEDRRASSS PPROOJJETTOS / LINHASS
DE INVVESSTTTIGAAÇÃO SSSEMINÁÁÁRRIOSS PPPUUBBLICCCAAÇÇÕÕEES

Ensino do 
Português LS/
LE 

(Univ. Eduardo 
Mondlane)

Observatório de Neologismos da LP. de Moçambique 

Vocabulário Ortográfico da LP. de Moçambique

Didática do Português L2 

Dicionário de Regências Verbais da LP. de Moçambique                              

Comunidade moçambicana bilingue línguas bantu/
português  

“Ler e interpretar, com prazer”

Didática do Port. L2 - Pequenos 
Projetos

Cadernos de Pesquisa 
(em preparação)

Revista Científica da UEM - 
Número temático 
(em preparação)

Fidelino de 
Figueiredo      
(Univ. da Bahia)

Na órbita do patrono

Cultura e literatura luso afro-brasileira

História e memória

Lusofonia e multiculturalismo 

Colonialismo e pós-colonialismo

Estudos intersemióticos

Assimilação e metamorfose de modelos literários 

Jaime Cortesão 
(Univ. de São 
Paulo)

História Medieval Portuguesa

Dimensões do Império português: investigação sobre 
as estruturas e dinâmicas do Antigo Sistema Colonial 
(FAPESP)

Movimentação de pessoas, ideias, instituições e riquezas 
no mundo de língua portuguesa: história e historiografia 
(séculos XIX - XX) 

Estruturas políticas nos quadros do Antigo Sistema Colonial

Dinâmicas Económicas e Sociais no Império português do Atlântico 

Cultura e sociedade no âmbito do Império português 

Religião e evangelização

Padre 
António Vieira                        
(PUC Rio de 
Janeiro)

Cânones e Margens na Literatura Brasileira e Portuguesa 

Tradição e Rutura nas Literaturas Portuguesa e Brasileira 

Aspetos da língua portuguesa nas várias fases da sua 
história 

O Papel do Intelectual nas Sociedades Moderna e Pós-
Moderna Literatura e Experiência Urbana

Realismo, Realismos: matrizes e transformações

Partilhas do real, paisagens do comum: literatura, experiência 
we quotidiano nos espaços de língua portuguesa 

Neorrealismo português: proposições, polémicas, redefinições

O escritor e o intelectual na sociedade moderna e pós-moderna

Representações da cidade na literatura e na cultura mediática 

2.3. LÍNGUA E CULTURA
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De registar neste mesmo espaço – e pela mais-valia 
que traz à valoração da LP – a cooperação do Camões, 
I.P. nos seguintes projetos cujo apoio ou operacionali-
zação teve início em 2014:

  Cabo Verde – Mestrado em Ensino de PLS 
e PLE: Apoio na lecionação 
e acompanhamento;

  Guiné-Bissau — Projeto Fundação Fé 
e Cooperação: Apoio na seleção 
de coordenador científico-pedagógico 
e de docentes de Português; elaboração de 
prova de posicionamento linguístico 
dos professores de português;

  S. Tomé e Príncipe — Projeto Escola +: 
Análise dos textos de apoio em circulação; 
apoio na seleção de coordenador científico-
-pedagógico e de docentes de Português; 
revisão científica das ações de formação 
da área de LP;

  Moçambique – apoio à 2ª edição 
do Mestrado em Interpretação 
de Conferência da Universidade Pedagógica 
em Maputo, Moçambique, frequentado por 11 
formandos, em colaboração com a Faculdade 
de Letras de Lisboa;

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES

CÁTTEEDRRASSS PPROOJJETTOS / LINHASS 
DE INVVESSTTTIGAAÇÃO SSSEMINÁÁRRIOSS PPPUUBBLICCCAAÇÇÕÕEES

Agostinho da 
Silva (Univ. de 
Brasília)

Estudos literários comparados (Linha de pesquisa do 
Programa de Pós-Graduação em Literatura)

Quartas Dramáticas: o teatro em língua portuguesa

Literatura e marginalidade nas narrativas de Língua Portuguesa

Literatura e nação: diálogos transatlânticos na ficção de língua 
portuguesa

A literatura açoriana: ontem e hoje 

Centro de 
Estudos Luso-
Afro-Brasileiros 
(Univ. de Minas 
Gerais)

II Simpósio de Língua Port. e Literatura: 
Interceções

Simpósio Realismo e novos realismos 
nas literaturas africanas de LP

Simpósio O monstro está presente: 
uma leitura pós-colonial do Adamastor

Revista SCRIPTA Nº 34 
e 35

Cadernos CESPUC de 
Pesquisa Nº 24 – Romance 
e entrelaçamentos

  Timor-Leste – criação do Instituto de Língua 
Portuguesa da Universidade Nacional 
de Timor-Leste – cujo Coordenador Científico 
e Pedagógico é um docente do Camões, 
I.P. que coordena 10 docentes selecionados 
por este – e apoio ao Consultório da Língua 
Portuguesa através da disponibilização 
de plataforma de e-learning do Camões I.P. 
para várias valências.

  Guiné Equatorial - atribuição de 10 bolsas 
a diplomatas / técnicos superior 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
daquele país para frequência de curso 
intensivo de LP, organizado especialmente 
pela Universidade Nova de Lisboa, com 
duração de três meses.
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Português Língua Estrangeira 

Nos espaços ibero-americano, da África austral, do 
Magrebe e da Ásia, em que os projetos de ensino têm 
o português como língua estrangeira, os projetos de-
senvolveram-se em 25 países e abrangeram 17.651 
formandos:

A este número global acrescem (i) 32 bolseiros que 
frequentaram cursos anuais de língua e cultura por-
tuguesas, em universidades portuguesas e (ii) 8 bol-
seiros em cursos de imersão linguística, no verão.

A formação inicial e ou contínua de professores de 
PLE abrangeu os seguintes países e alunos:

EESSSSPAPAÇÇÇOO 
GEEEOOPPPOOLLÍÍTTICCCOO PPAAÍSS NNº AAALLUUUUNNNOOOSSS // 

FOORRMMMAAAAANNNDDDOOOOSS

Ibero-Americano

Espanha

3.713
Argentina

México

Uruguai

África Austral
Namíbia

465
Senegal

Total 2014 4.178

PPROOOJJJETTO1 NNº DE 
PAAÍSSSES

NNºº DE LEEIITOREEES, DOCCCENTTESS 
E INNVVESTIGGADORRREES

Nºº DEE
EEESSTTUDDDANNNTTES

Formação superior de quadros 
de língua e cultura portuguesas 16

136

3.083

Formação superior de quadros 
em LP - diferentes áreas do saber 
e profissionais

19 7.946

Ensino do português língua 
do quotidiano e para fins específicos 17 6.622

Investigação em língua e cultura 
portuguesas

Nas regiões em pauta funcionam 3 Cátedras, cuja identificação e projetos em desenvolvimento no ano de 2014 
se apresentam em anexo. 

Estiveram em investigação, em universidades portuguesas, 8 bolseiros.  

Total estudantes 17.651

1 Neste cômputo não foi incluída a Espanha, integrada no programa “Português no Mundo”.

2.3. LÍNGUA E CULTURA



CAMÕES, I.P. 

058

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES

A este número acrescem 124 professores que fre-
quentaram cursos de formação a distância oferecidos 
pelo CVC nesta área do ensino. 

No total, este Programa de PLE abrangeu 21.993 es-
tudantes, docentes, investigadores e bolseiros.

Organizações Internacionais na África 
Austral

No âmbito das organizações internacionais que têm 
a LP como oficial ou de trabalho, há a registar os se-
guintes projetos com participação do Camões, I.P.:

  Apoio à formação inicial de intérpretes 
de conferência e de tradutores através 
do Consórcio Pan-africano de Master 
em Interpretação e Tradução;. 

  Oferta no CVC de duas edições do curso 
“Tradução e Tecnologias de Informação 
Linguística”, frequentado por 39 formandos; 

  Organização, em parceria com 
o Departamento de Língua Portuguesa 
da Direcção Geral de Tradução da Comissão 
Europeia (CE), a Representação 
da Comissão Europeia em Lisboa, 
a Assembleia da República e a Procuradoria 
Geral da República, da conferência “Línguas: 
Traduzir o Futuro” (Lisboa, setembro 2104);

  Apoio à (i) formação contínua de tradutores 
e intérpretes e (ii) formação linguística dos 
quadros de organizações e instituições 
africanas, nomeadamente União Africana 
(UA), Comunidade para o Desenvolvimento 
da África Austral (SADC em inglês) e Banco 
Africano do Desenvolvimento (BAD). 

©
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Ação Cultural Externa 

Em termos globais, foram desenvolvidas 1.071 ações 
para divulgação da língua e cultura portuguesas, o 
que se traduz num aumento de 22,40% relativamente 
ao ano transato. Como é de boa prática, o Camões, 
I.P. articulou a sua ação com outros departamentos 
governamentais e instituições privadas, tendo dina-
mizado protocolos e parcerias com (i) Associação 
Portuguesa de Escritores, (ii) Câmara Municipal da 
Trofa – Concurso Lusófono da Trofa, (iii) Conselho 
Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa, (iv) 
Museu Nacional de Imprensa, (v) Arte Institute (Nova 
Iorque), (vi) Real Gabinete Português de Leitura (Rio 
de Janeiro). 

Por outro lado, foram conduzidas as negociações que 
permitiram a celebração, no início de 2015, de proto-
colos de cooperação com as seguintes entidades: (i) 
Biblioteca Nacional e (ii) Casa Fernando Pessoa.

Enquadrada que está a ação cultural do Camões, 
I.P. em dois programas — “Ação Cultural Externa” e 
“Cultura e Desenvolvimento” – há que registar os pro-
jetos transversais aos dois programas, a saber: 

Produção de conteúdos culturais 
para itinerância

Foram promovidas 5 exposições pelo Camões, I.P. em 
cooperação com outros departamentos institucionais: 
(i) Almada por Contar; (ii) Escritores Diplomatas; (iii) 
Portugal te Marca; (iv) O Encontro das Línguas – tra-
dutores e traduções de escritores portugueses para 
chinês e, por fim, (v) o Potencial Económico da Língua 
Portuguesa. 

Apoio à Edição 

No âmbito promoção dos escritores portugueses e 
do livro de ciência e ensaio, através do apoio à edi-
ção, foram rececionadas 30 candidaturas, tendo sido 
apoiadas 16 edições de dez países europeus e sul- 
-americanos (Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, 
França, Itália, México, Polónia, Sérvia, Turquia), refe-
rentes a 13 autores de língua portuguesa, para além 
de outros incluídos em antologias.
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Apetrechamento bibliográfico e audiovisual

No âmbito da promoção do livro de ensaio e ciência 
e do audiovisual, assegurou-se a seleção e expedição 
de núcleos bibliográficos, audiovisuais e expositivos 
em 40 países da rede do Camões, I.P, num total de 
13.691 espécies, correspondendo a 95% das solicita-
ções recebidas, nomeadamente:

TTIPO MATTEERIAL EENNVIADDDO

MATERIAL
MAPAS

AUDIOVISUAIS EXPOSIÇÕES TOTAL

BIBLIOGRÁFICO CD CD 
RROM DVD VHS K7 TOTAL Itenerantes CARTAZES TOTAL GERAL

13.599 2 4 11 4 1 0 20 0 70 70 13.691

Comemorações

Dia de Portugal de Camões e das Comunidades 
Portuguesas: potenciou-se a internacionalização de 
artistas e criadores, tendo sido promovidas ações em 
23 países, em diversos domínios (artes performati-
vas, artes visuais, literatura, cinema, fotografia) com 
enfoque na contemporaneidade; 

40 anos do 25 de abril: programa transversal, com 
conteúdos nos domínios do cinema, artes visuais e 
literatura, com ações em mais de 20 países; 

ONDA PINA: a Poesia em movimento: homenagem 
a Manuel António Pina em parceria com o Museu 
Nacional da Imprensa, através da leitura de 14 poe-
mas do autor em contexto escolar; 

Ano do Design Português: vários projetos cultu-
rais dos quais se destacam: a participação na Beijing 
Design Week, através do projeto LaMIPA; o apoio 
ao Prémio de Arquitetura e Design - FAD 2014, da 
ARQUINFAD, de Barcelona; e a exposição Eduardo 
Souto Moura: projetos e concursos – Madrid, recebida 
na Roca Madrid Gallery. 
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Contexto Bilateral e Multilateral

Em contexto bilateral, foram apoiadas 435 ações em 
28 países, com o apoio da sua rede de Embaixadas, 
Consulados, Centros Culturais Portugueses (CCP), 
Centros de Língua Portuguesa (CLP), Leitores e 
Professores ao abrigo de Protocolos de Cooperação. 

A ação cultural nestes espaços, visa a afirmação da 
cultura portuguesa (i) seja por via da sua divulgação 
em festivais de renome ou através da seleção de 
espaços emblemáticos, promovendo, assim, as in-
dústrias culturais e criativas em diversos domínios - 
música, artes visuais, artes performativas, cinema e 
literatura, assim como o apoio à mobilidade de artistas 
e criadores, proporcionando a apresentação das suas 
obras em plataformas internacionais, (ii) seja por via 
da reflexão sobre a cultura portuguesa em seminá-
rios, jornadas e todo o tipo de eventos deste cariz, 
para sua melhor perceção, nomeadamente nos de-
-signados palcos universitários.

Em contexto multilateral no âmbito da European Union 
National Institutes for Culture (EUNIC), o Camões, I.P. 
participou ativamente em 31 clusters, cooperando na 
organização de 70 atividades culturais. Uma das prin-
cipais prioridades foi o aprofundamento do trabalho 
em rede no âmbito da EUNIC, cujas duas principais 
linhas de atuação se centraram (i) no trabalho com e 
através dos clusters e ii) nas parcerias com as insti-
tuições da UE. No âmbito destas parcerias e projetos 
EUNIC, destaca-se:

  Crossroads for Culture - Enhancing EU 
member States Transnational and International 
Cooperation

Projeto submetido ao Programa Europa Criativa - 
Apoio a redes (2014-2017), tendo sido a candidatura 
aprovada em agosto 2014, com um financiamento to-
tal de 750.000 Euros para os três anos. O Camões, 
I.P assinou o MdE e assegurou o contributo referente 
ao primeiro ano, no montante de 3.843,91 Euros;

  6th EUNIC/Chinese Cultural Dialogue 
(Bucareste, 16 a 18 de outubro) 

Organizada pelo Instituto Cultural Romeno e tendo 
como tema “Espaço Público - trocas de perspetivas 
entre Europa e a China”, reuniu intelectuais, opinion 
makers e agentes culturais da China e de diferentes 
países europeus, com o objetivo de garantir a conti-
nuidade e o aprofundamento da cooperação cultural 
entre a Europa e a China.

  MENA: European in Training in Culture and 
Creative Setor Management 

Projeto bandeira da EUNIC, cuja primeira ação teve 
lugar em Casablanca (5 a 12 de novembro de 2014) e 
teve como objetivo a formação de 15 participantes de 
7 países (Marrocos, Egito, Palestina, Jordânia, Líbano, 
Tunísia e Argélia) em gestão da cultura e do setor 
criativo para o desenvolvimento de projetos coopera-
tivos internacionais. 

 EUNIC APP 

Sob coordenação e responsabilidade do CLP do Ca-
mões, I.P. em Praga, em novembro de 2014 foi lan-
çada uma aplicação para os sistemas iOS e Android 
cujo conceito, arquitetura e design foram concebidos 
pela equipa executiva da EUNIC app. Esta aplicação 
permite o acesso, no telemóvel, às atividades culturais 
de todos os membros da EUNIC podendo ser descar-
regada gratuitamente das respetivas “stores” (Google 
Play e App Store).

2.3. LÍNGUA E CULTURA
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Cultura e Desenvolvimento

O Programa “Cultura e Desenvolvimento” integra 
cinco espaços geopolíticos e culturais: (i) CPLP; 
(ii) Espaço Ibero-Americano; (iii) Magrebe e Médio 
Oriente; (iv) África Subsaariana; (v) Espaço Asiático. 

Espaço CPLP

  Âmbito multilateral: (i) 69 ações em 32 
países no âmbito das celebrações, a 5 
de maio, do “Dia da Língua Portuguesa 
e Cultura da CPLP”; (ii) edição da tese 
de doutoramento Caravelas de Papel, 
de Gisella de Amorim Serrano, Prémio 
Fernão Mendes Pinto, no âmbito 
da cooperação com a Associação 
das Universidades de Língua Portuguesa 
(AULP); (iii) organização da Feira 
do Livro CPLP em Díli, em parceria com 
instituições de Timor-Leste, por ocasião 
da X Conferência de Chefes de Estado 
 e de Governo da CPLP (julho de 2014).

  Âmbito bilateral: 265 ações em CCP 
e respetivos Polos, aos quais se associaram 
os Leitorados, tendo sido dada prioridade às 
seguintes linhas estratégicas: (i) dinamização 
de projetos de intercâmbio cultural, 
nomeadamente, através da difusão de 
autores de LP; (ii) promoção e difusão 
da produção artística local, com o objetivo 
de possibilitar a entrada dos seus autores 
nos circuitos internacionais de criação 
e divulgação cultural; (iii) contributo para 
a fixação de eventos culturais, na perspetiva 
da continuada construção de urbes criativas 
e, (iv) realização de atividades de formação / 
trocas de conhecimento.

Espaço Ibero-Americano

Foram apoiadas 112 ações em 10 países (integra-se, 
neste espaço, a Espanha, enquanto o Brasil integra o 
espaço CPLP) que corresponderam a duas linhas es-
tratégicas prioritárias (67% nos 9 países latino-ameri-
canos e 90% em Espanha): (i) internacionalização da 
criação artística contemporânea e de valorização do 
património, por via da presença em festivais ou even-
tos de caráter cíclico; (ii) afirmação da cultura por-
tuguesa no panorama artístico local do país de aco-
lhimento, através de projetos com regularidade anual. 

Espaços do Magrebe e Médio Oriente 

Foram apoiadas 71 ações em 8 países (Argélia, Egito, 
Marrocos, Tunísia, Arábia Saudita, Emirados Árabes 
Unidos, Israel e Palestina) que corresponderam a 
duas linhas estratégicas prioritárias: (i) apresentação 
da cultura portuguesa no contexto europeu; (ii) per-
muta de conhecimento em áreas artísticas comuns. 
Em todos estes países, quer através dos clusters 
EUNIC, quer da articulação entre as Embaixadas eu-
ropeias, realizaram-se ações sobretudo nos domínios 
do cinema e da música. 

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES
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Espaço da África Subsaariana

Foram apoiadas 40 ações em 7 países, tendo como 
principal linha estratégica dar a conhecer a contem-
poraneidade das artes portuguesas, advogando, tam-
bém por esta via, a promoção do ensino da língua 
portuguesa como língua curricular dos diferentes sis-
temas de ensino.

Destaca-se o lançamento das “Comemorações dos 
500 anos da Primeira Embaixada de Portugal à 
Etiópia (1514 – 2014)”, de cujo programa relevam as 
atividades realizadas com o envolvimento de institui-
ções e artistas dos dois países. Neste âmbito, me-
recem destaque a exposição documental “Etiópia e 
Portugal, 60 anos”, o Seminário internacional “Etiópia 
e as Culturas do Índico”, e os espetáculos de música 
da pianista portuguesa Vera Estevez acompanhada 
pelo pianista e compositor etíope Girma Yifrashewa.

Espaço Asiático 

Foram apoiadas 69 ações em 9 países que correspon-
deram a duas linhas estratégicas: internacionalização 
da criação artística contemporânea e de valorização 
do património (64%) e trocas culturais entre Portugal 
e o Oriente (19%). 

2.4. PLANEAMENTO E GESTÃO
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Centro Virtual Camões

O CVC é o portal na Internet do Camões, I.P. para 
apoio ao ensino e aprendizagem do português, bem 
como para a divulgação da língua e cultura portugue-
sas. Em 2014, desenvolveram-se principalmente qua-
tro linhas de trabalho: 

  Oferta de cursos em linha – (i) formação 
de formadores e professores de PLE, PLH, 
PLS; (ii) estudos pós-coloniais; (iii) PLE 
e português para fins específicos;

  Disponibilização de produtos didáticos 
e culturais – sendo de destacar a publicação 
da base temática “Teatro em Portugal”, assim 
como as 90 unidades didáticas criadas 
em interação com o IILP;

  Biblioteca Digital Camões – oferta 
enriquecida com cerca de 100 novos títulos 
para leitura gratuita da contística 
e novelística do século XIX e XX;

  Sistema Integrado de Informação (SII) - 
criação, promoção e gestão das comunidades 
educativas e culturais em articulação com 
as CEPE, envolvendo todos os docentes 
de cada coordenação de ensino, bem como 
os pontos focais da rede de ação cultural 
externa.

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES
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Planeamento 
e Gestão

As funções de planeamento, controlo e avaliação or-
ganizacional do Camões, I.P. têm um caráter trans-
versal à organização, assegurando todos os domínios 
da gestão e execução orçamental, gestão e formação 
dos recursos humanos, gestão patrimonial e, ainda, a 
área do apoio jurídico e do contencioso. 

Neste contexto, e tendo presente que o maior desafio 
na área do planemaneto e gestão se situa na respos-
ta pronta por parte da atividade corrente mas sem 
perder de vista uma gestão estratégica que inove e 
modernize os serviços, têm vindo a ser implementa-
das um conjunto de medidas no sentido de contribuir 
de forma efetiva para o aperfeiçoamento contínuo da 
organização e funcionamento do Instituto.

©
 IM

VF
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Neste âmbito, destacam-se como principais marcos: 

2.4. PLANEAMENTO E GESTÃO

Síntese – 10 Principais resultados

1.  Implementação do Plano Oficial  
de Contabilidade Pública (POCP) com gestão 
assente na contabilidade analítica 
e patrimonial (sede);

2.  Certificação do Camões, I.P. pela Comissão 
Europeia no âmbito dos 6 pilares 
do sistema de controlo interno para garantir 
financiamento comunitário aos projetos 
de cooperação delegada (projeto transversal 
a todas as UO); 

3.  Certificação do Camões, I.P. assente 
no Sistema de Gestão da Qualidade/Norma 
ISSO 9001 (projeto em curso e transversal 
a todas as UO);

4.  Implementação de um Sistema 
de Inventariação e Valorização do Património 
do Camões, I.P. (projeto em curso);

5.  Plano Estratégico de Formação Integrada 
(PeFi); 

 

6.  Programa Avaliação Organizacional: 
Balanced ScoreCard (BSC);

7.  Programa Gestão Integrada de Vencimentos, 
Assiduidade e Cadastro 
(sede e rede externa);

8.  Plano Estratégico para as Tecnologias 
de Informação e Comunicação (PeTic)

9.  Integração das estruturas da rede externa 
onde coincidem Cooperação, Língua e Cultura 
e consequente otimização dos recursos 
públicos (projeto transversal a todas as UO);

10.  Criação do Programa de Apoio Técnico 
Especializado em Finanças Públicas 
(capacitação dos serviços da rede externa 
nas áreas financeira, contabilistica e gestão 
patrimonial). 
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Planeamento e Gestão 
dos Recursos Humanos

Planeamento, Controlo e Avaliação

A partir do QUAR, o Camões, I.P. faz o acompanha-
mento dos indicadores e metas fixadas para os objeti-
vos estratégicos e objetivos operacionais do Instituto, 
monitorizando os resultados previstos e alcançados. 

Neste sentido, foram monitorizados os 23 indicadores 
identificados para 2014, dos quais nove correspon-
dem a objetivos de eficácia, dez a objetivos de eficiên-
cia e quatro a objetivos de qualidade. No que respeita 
à avaliação organizacional, e em termos globais, do 
total dos 23 indicadores, 15 superaram as metas fixa-
das (65%) tendo os restantes 8 atingido as respetivas 
metas (35%). É ainda de realçar a evolução positiva 
registada nos inquéritos de satisfação, tanto dos uti-
lizadores como dos trabalhadores, quer ao nível da 
claffisicação final atribuída quer na taxa de resposta 
obtida.  

Gestão dos Recursos Humanos e Gestão 
Administrativa 

No atual contexto de grande complexidade na ges-
tão dos recursos humanos, e após ter sido finalizado 
o processo de reestruturação organizacional com a 
redução de treze cargos de dirigentes (39%) decor-
rente da criação do Camões, I.P. por fusão do ex IPAD 
e do ex IC, procurou-se dar resposta às diversas ne-
cessidades decorrentes sobretudo dos processos de 
mobilidade e da consequente gestão e controlo dos 
fluxos de entradas e saídas.   

Neste quadro de mobilidade, e a nível dos trabalha-
dores da sede, registaram-se, entre 31 de dezembro 
de 2013 e 31 de dezembro de 2014, dezanove entra-
das de trabalhadores e catorze saídas para exercício 
de funções noutros organismos. Há ainda a destacar 
como saídas de trabalhadores: (i) dez por aposen-
tação; (ii) duas por rescisão por mútuo acordo; (iii) 
duas na sequência de procedimento concursal; (iv) 
duas por licença sem remuneração; (v) duas por co-
missão de serviço noutros organismos e (vi) uma por 
falecimento. Também em entradas se registaram: (i) 
três admissões por procedimento concursal; (ii) três 
regressos por cessação de comissão de serviço e (iii) 
dois regressos de licença sem vencimento.  
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A 31 de dezembro de 2014, o número de trabalha-
dores do Camões, I.P. encontrava-se distribuído da 
seguinte forma: (i) 148 trabalhadores efetivos; (ii) 
337 professores e 44 leitores da rede EPE; e (iii) 115 
agentes de cooperação, conforme seguinte quadro: 

GGGRUUPOOOSSS DE 
TRAAABAALHHHAAADOORESSS

20113 20014 VAAARRIAAAÇÃÃO 
2000144/2200133311 DEZZ 31 MAR 30 JUUN 30 SSSET 311 DDEEZ

Sede 155 156 152 153 148 -7

Rede EPE 419 424 422 379 381 -38

Agentes de Cooperação 165 118 136 123 115 -50

Total 739 698 710 655 644 -95

Fonte: Reporte SIDE

-41 +12 -55 -11

De acordo com o Balanço Social 2014, como principal 
caracterização dos recursos humanos destacam-se 
os seguintes indicadores: i) taxa de feminização 77%; 
ii) taxa de tecnicidade 56%; iii) índice habilitacional 
de 70%; iv) 26% no nível etário dos 55 anos aos 69 
anos e v) 35% no nível de antiguidade entre os 15 e 
24 anos.

77% Taxa de Feminização

56% Taxa de Tecnicidade

70% Índice habitacional

[40-44] anos Intervalo de idades com maior número 
de trabalhadores

Intervalo de antiguidade na administração 
pública com maior número de trabalhadores[15-24] anos

2.4. PLANEAMENTO E GESTÃO
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Perante os indicadores podemos definir o trabalha-
dor tipo do Camões, I.P. como sendo técnico superior 
do sexo feminino com escolaridade superior, tendo 
uma idade entre os 40 e os 44 anos, e antiguidade 
na administração pública entre os 15 e 24 anos. No 
que respeita à rede EPE (381 efetivos) os indicado-
res apontam para o docente tipo com as seguintes 
características: professora com licenciatura em idade 
compreendida entre os 35 e os 39 anos a lecionar na 
Europa.

No quadro da gestão administrativa, o Camões, I.P. 
tem a seu cargo o processamento mensal de cerca 
de seiscentos e quarenta e quatro (644) vencimentos: 
(i) cento e quarenta e oito trabalhadores (148) traba-
lhadores pertencentes à sede; (ii) trezentos e oitenta 
e um (381) docentes e leitores pertencentes à Rede 
EPE; (iii) cento e quinze (115) agentes de cooperação. 
Sublinha-se que todos os processamentos de ven-
cimentos são efetuados numa única plataforma que 
permite, ao mesmo tempo a intercomunicabilidade 
entre módulos de assiduidade e de vencimentos de 
forma a assegurar a maior fiabilidade da informação.  

Finalmente, na prossecução de reforçar um quadro 
de estabilidade dos dirigentes, em 2014 finalizou-se 
o processo de concurso de chefias passando todos 
os dirigentes a exercer as suas funções em comissão 
de serviço.

Formação, Valorização e Desempenho 

Tendo presente a importância da valorização pro-
fissional dos recursos humanos como fator decisivo 
para o melhor desempenho da organização, em 2014, 
foi elaborada e aprovada pelo Conselho Coordenador 
de Avaliação (CCA) o Plano Estratégico de Formação 
Integrada (PeFi), que estabelece as grandes linhas de 
orientação a seguir, bem como os mecanismos de 
acompanhamento, controlo e avaliação. 

Em 2014, a taxa de execução do PeFi atingiu os 
95,3%, tendo-se priorizado o acesso efetivo à forma-
ção profissional a todos os trabalhadores com desta-
que para as ações realizadas no âmbito do SGQ. 

IDENTIFICAÇÃO 
DE NECESSIDADES 

DE FORMAÇÃO

AVALIAÇÃO DA 
 FORMAÇÃO

DESIGN 
DE FORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO 
DA FORMAÇÃO
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O plano contemplou também um outro conjunto de 
dezasseis ações selecionadas a partir das diferentes 
manifestações das necessidades dos colaboradores 
e validadas pelos superiores hierárquicos em con-
formidade com as respetivas avaliações de desem-
penho tendo-se registado as três maiores percenta-
gens de frequência nas seguintes áreas: (i) Qualidade 
(39%); (ii) Cooperação e Desenvolvimento (11%) e (iii) 
Tecnologias de Informação (11%). 

No âmbito da avaliação do desempenho, em 2014, ini-
ciou-se a implementação do sistema BSC – SIADAP 
123 (SIADAP - Sistema Integrado de Avaliação de 
Desempenho da Administração Pública) com a intro-
dução dos dados de todos os trabalhadores e res-
petivas fichas de contratualização dos objetivos se-
lecionados e das competências identificadas, o que 
possibilitou uma maior produtividade e transparência 
na gestão do processo avaliativo, a partir de um con-
junto de informação, tratamento de dados e produção 
de indicadores de apoio à tomada de decisão desig-
nadamente do CCA.

Gestão Financeira 
e Patrimonial  

Planeamento e controlo da execução 
orçamental

Em 2014 o planeamento e controlo orçamental reve-
lou-se decisivo num contexto de grande exigência já 
que no seguimento da redução estrutural da despesa 
pública, foi necessário acomodar um défice na ordem 

janeiro. Assim, tornou-se imperioso adotar medidas 
de grande rigor e controlo orçamental no âmbito da 
gestão e administração flexível do orçamento. De sa-
lientar também que no decorrer de 2014 se regista-
ram várias alterações no âmbito das despesas com 
pessoal com impacto direto no cálculo dos vencimen-
tos processados mensalmente pelo Instituto.   

2.4. PLANEAMENTO E GESTÃO
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a que corresponde uma taxa de execução de 99,3%.

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES

QUUADRRO SÍNTTTESEE DE EEXECCUUÇÃO DDOO ORÇÇÇAMENTTO 200144

ATIVIDADES FF311 + FF330 
+ FF540 orçamento inicial cativo/reforço/

alt. orçam.
orçamento 
corrigido

execução 
31-12-2014

valor taxa de exec. estrutura %

Atividade 178 “Cooperação 
Internacional”

98% 31%

Atividade 183 “Presença 
Portuguesa no Exterior”

99% 11%

Atividade 198 “Ensino 
do Português no Estrangeiro”

100% 46%

Atividade 258 “Gestão 
Administrativa”

100% 12%

Atividade 957 “Gestão de Recursos 
Financeiros”

100% 0,2%

Total Funcionamento 1.673.973 50.210.144,87 99,3% 100%

Fonte: Gerfip-Balancete extraído em 08-01-2015. 

Numa análise por atividades, verifica-se que do orça-
-

afetos ao financiamento dos projetos de cooperação, 

administrativa. 
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Distribuição da Execução por Atividade

 

    178 Cooperação Internacional
    183 Presença Portuguesa no Exterior 
    258 Gestão Administrativa
    198 Ensino Português no Estrangeiro 
 

Fonte: GeRFiP-Balancete extraído em 08/01/2015

Numa análise da despesa por agrupamento econó-
-

transferências correntes para atividades da coopera-

aquisição de bens e serviços. Note-se ainda que do 
total dos 62% da despesa com pessoal inclui a des-
pesa com a atividade externa: pagamento das remu-
nerações dos professores da rede EPE e pagamento 
das remunerações aos agentes da cooperação. 

31%

12%

11%
46%
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Despesas por Agrupamento Económico

AAAAGGRUUPPAAAMMEENTTO 
EECCCOOONNÓÓÓMMICCOOO FFF3111 VAALLOORRR %%%%

Despesas com Pessoal “01” 62%

Aquisição de Bens e Serviços “02” 4%

Transferências Correntes “04” 34%

Outras Despesas “03”, “06”, “07” 65.886 0%

Total FF311 100%

Fonte: GeRFiP-Balancete extraído em 08/01/2015

Despesas por Agrupamento Económico

    62% - Despesas com Pessoal “01”  
    34% - Transferências Correntes “04” 
    4% - Aquisição de Bens e Serviços “02”
    0% - Outras Despesas “03”, “06”, “07” 
 
Fonte: GeRFiP-Balancete extraído em 08/01/2015

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES

4%

34%
62%

Na prossecução da melhoria contínua, operacionali-
zação de boas práticas de gestão e incremento dos 
processos de controlo interno, destacam-se as se-
guintes ações levadas a cabo em 2014: 

(i)  Adesão ao Sistema de extrato eletrónico da 
Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pú-
blica, EPE (IGCP) que permite a integração diária 
automática dos movimentos bancários existentes 
no IGCP com os registos contabilísticos residen-
tes em sistema de Gestão de Recursos Finan-
ceiros em modo Partilhado (GeRFiP). A adesão 
a este sistema eletrónico permite agilizar o pro-
cesso de reconciliação bancária, reforçando os 
mecanismos de monitorização e controlo interno, 
tendo o Camões I.P. sido a 2ª entidade pública a 
aderir a este sistema eletrónico;

(ii)   Uniformização de procedimentos relativos 
a transferências e pedidos de pagamentos de 
ordem externa, que em 2014 atingiram os 326 
pedidos de pagamento num quadro de 10 moe-
das estrangeiras para um universo de 56 países;
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(iii)   Pela primeira vez em 2014 foi realizado o apura-
mento e tratamento mensal e por transação das 
diferenças de câmbio e encargos bancários;

(iv)  Implementação, em articulação com a Entidade 
de Serviços Partilhados da Administração Públi-
ca (ESPAP), de procedimentos mensais de fecho 
de período, assegurando a coerência de informa-
ção entre os diferentes reportes mensais; 

(v)  Criação de procedimentos de controlo semanal 
de faturas em processo de pagamento no âmbi-
to da monitorização dos pagamentos em atraso 
e prazos médios de pagamento;

(vi)  Aprofundamento da contabilidade analítica atra-
vés do instrumento denominado Controlo da 
Execução Orçamental (CEO) que permite gerir 
o orçamento numa vertente analítica, ou seja, 
através de objetos de custos fornecendo infor-
mação por país e/ou projeto;

(vii)  Criação do Programa de Apoio Técnico Espe-
cializado em Finanças Públicas, tendo por ob-
jetivo contribuir para a capacitação nas áreas 
financeiras, contabilísticas e de gestão de pa-
trimónio dos serviços e funcionários da rede 
externa do Camões, I.P. assegurando a trans-
ferência de conhecimentos técnicos adequados 
à prossecução das atribuições e funções que 
lhes são superiormente determinadas. A ope-
racionalização deste Programa de apoio técnico 
(remoto e presencial) permitiu que, em 2014, 
50% da rede externa procedesse à entrega da 
conta de gerência ao Tribunal de Contas, dentro 
do prazo;

(viii)  Elaboração, implementação e difusão junto da 
rede externa de procedimentos de cobrança 
e controlo da receita própria.

Por outro lado, o Camões, I.P. presta contas da execu-
ção orçamental e da gestão junto de diversas entida-
des através de reportes mensais, trimestrais e anuais 
como se reproduz no quadro abaixo. 

ENTTTIIDDAAADDESS2
NNºº 

RRREEPPPOORRTTEESSS 
220011444

Direção Geral do Orçamento (DGO) 138

Autoridade Tributária (AT) 41

Departamento Geral de Administração (DGA) 29

Banco de Portugal (BP) 12

Entidade de Serviços Partilhados 
da Administração Pública (ESPAP) 12

Direção Geral da Administração e do Emprego 
Público (DGAEP) 13

Tribunal de Contas (TC) 6

Inspeção-Geral de Finanças (IGF) 2
 

Fonte: Cronograma DGFP

2.4. PLANEAMENTO E GESTÃO



CAMÕES, I.P. 

076

Por força da sua autonomia financeira o Camões, 
I.P. possui também um Fiscal Único a quem compete 
zelar pela legalidade e regularidade das contas me-
diante auditoras financeiras e patrimoniais. Para além 
das auditorias do Fiscal Único, o Instituto tem tam-
bém sido objeto de outras auditorias levadas a cabo 
por diferentes organismos: (i) Tribunal de Contas; 
(ii) Inspeção Geral de Finanças; (iii) Inspeção-Geral 
Diplomática e Consular. 

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES

INSSTIITUUUIÇÕESSS PPERRÍÍOODOO ÂÂMBBITTO RRESSULTTAAADDOO

Comissão Europeia (Deloitte) set a dez 2013

6 Pilares do Sistema de Controlo Interno:

    1. Eficácia e Eficiência do SCI 
    2. Contabilidade 
   3. Auditoria Externa 
   4. Aquisição de Bens e Serviços 
   5. Concessão de Subvenções 
   6. Acesso Público à Informação

Certificação aprovada 
(dez 2013)

Tribunal de Contas 15 mar 2013 (ofício) Sistema de gestão e controlo da rede externa do Camões, 
I.P. em curso

Inspeção Geral de Finanças 15 jan 2014 (ofício) Auditoria nos termos do nº 2 do art.º 62º da Lei de 
Enquadramento Orçamental. em curso

Assembleia da República Nota de 30 abr 
2014

Auditoria nos termos do nº 4 do artigo 62º da LEO, na 
redação da Lei 52/2011. Por iniciar

Inspeção-Geral Diplomática e 
Consular 1 jan a 31 dez 2014 Solicitações pontuais no âmbito de auditorias à rede 

externa.

Fiscal Único
Trimestral 

Encerramento do 
exercício

Contabilidade orçamental e patrimonial.

Encerramento do exercício.

1 Neste cômputo não foi incluída a Espanha, integrada no programa “Português no Mundo”.
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Rentabilização das Instalações

Na área de gestão patrimonial tem vindo a concreti-
zar-se o plano de rentabilização das instalações de 
que se destaca:

(i)  Libertação e rentabilização de imóveis em Lis-
boa - no seguimento da fusão do ex IPAD e do 
ex IC, e na prossecução das medidas de racio-
nalização dos espaços, o Camões, I.P. libertou 
os imóveis localizados na Avª da Liberdade n.º 
192 e da Rua Rodrigues Sampaio n.º 3, para 
respetiva alienação. Neste contexto procedeu-
-se à mudança de alguns serviços, em agosto 
de 2014, para as instalações da Av. Duque de 
Loulé n.º 123. 

(ii)  Com a mudança de instalações iniciou-se 
o processo de alienação das antigas instala-
ções, de reposição dos espaços arrendados, 
rentabilização das instalações e redistribuição 
de equipamentos.

(iii)  Venda do imóvel sito na R. Raffet em Paris, 
instalações onde desenvolvia a sua atividade 
o Centro Cultural Português, o produto da ven-
da do referido imóvel permitirá efetuar obras de 
remodelação e adaptação no edifício da Pas-
sage Dombasle, por forma a poder acolher as 
valências do CCP e CEPE de Paris no mesmo 
edifício gerando assim benefício de sinergias 
entre as respetivas estruturas.

Planeamento e monitorização das aquisições 
de bens e serviços

Na prossecução da melhor otimização dos recursos 
disponíveis assinalam-se as seguintes medidas:

(i)  Renegociação de contratos tendo sido alcança-

(ii)  Compras agregadas através da adesão a 6 
Acordos Quadro desenvolvidos pela Unidade 
Ministerial de Compras do MNE;

(iii)  Atualização e racionalização do parque automó-
vel tendo sido abatidas 9 viaturas registadas no 
Sistema de Gestão do Parque de Veículos do 
Estado (SGPVE);

(iv)  Regularização dos registos de todos os bens 
móveis junto da Direção Geral do Tesouro e Fi-
nanças, Autoridade Tributária e do SGPVE;

(v)  Regularização patrimonial em GeRFiP de todos 
os imóveis propriedade do Camões, I.P.;

(vi)  Fusão física dos 2 armazéns de economato 
existentes potenciando o controlo interno e a 
otimização dos recursos materiais do Instituto;

(vii)  Obtenção da certificação energética dos imó-
veis;

(viii)  Criação e implementação de procedimentos de 
reciclagem (papel, plástico, vidro, toner, lâmpa-
das, pilhas, material elétrico, grandes volumes);

(ix)  Criação do projeto de inventário com vista à 
atualização, etiquetagem e reconciliação física e 
contabilística dos bens móveis nacionais e rede 
externa assegurando uma correta caracteriza-
ção, valorização e contabilização de todos os 
ativos do Camões, I.P..

2.4. PLANEAMENTO E GESTÃO
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Planeamento e gestão de sistemas 
de informação

Conscientes que os sistemas de informação vivem 
numa simbiose com as organizações assumindo-se 
como um forte potenciador do crescimento e pro-
dutividade procedeu-se ao diagnóstico da situação 
atual para desenho do Plano Estratégico para as 
Tecnologias de Informação e Comunicação (PeTic). 

O PeTic reflete a estratégia de sistemas de informa-
ção em estreito alinhamento com os restantes ins-
trumentos estratégicos do Camões, I.P. e no quadro 
da inovação e modernização dos serviços visando, 
ao mesmo tempo, reforçar os níveis de fiabilidade e 
segurança. 

Com a fusão do ex IPAD e ex IC, coube aos sistemas 
de informação assegurar a transição, a manutenção e 
o suporte de todos os sistemas, infraestruturas e co-
municações, tendo assumido um papel fundamental 
no processo de transição que se impunha. 

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES
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Em estreito alinhamento com a missão, 
no ano de 2014, destacam-se:

(i)  Início do projeto de deslocalização do datacenter 
primário do Camões, I.P. em linha com a moder-
nização dos serviços potenciando a utilização 
dos recursos internos e assegurando maiores 
níveis de segurança;

(ii)  Implementação da aplicação de Gestão de Pedi-
dos de Help Desk Informático; 

(iii)  Seleção de parcerias estratégicas, renovando 
contratos e garantias de software e hardware 
fulcrais para o Camões, I.P. (manutenção das 
infraestruturas, segurança, backups, antispam e 
antivírus);

6.843

3.324

1.847

1.533

538

508

326

251

174

138

101

56

18

10

Faturas recebidas e processadas

Compromissos

Cabimentos

Pedidos de Autorização de Pagamento (PAP’s)

Fornecedores Criados

Faturas Emitidas

Pedidos de ordem externa

Requisições de Viagens

Pedidos Help Desk no 1º mês

Certidões de receita emitidas

Tipos de Produtos em Economato

Países com destino de fluxos financeiros

Contas Bancárias em IGCP

Nº de Moedas Estrangeiras utilizadas em transações

2.4. PLANEAMENTO E GESTÃO

(iv)  Inventariação das infraestruturas tecnológicas 
existentes;

(v)  Redefinição das práticas e processos operacio-
nais já incorporados no SGQ; 

(vi)  Definição de plano de ação para a salvaguarda dos 
ativos informáticos das anteriores entidades.

Alguns indicadores Financeiros e Patrimoniais 
2014
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Apoio jurídico e contencioso 

Pareceres Técnico-Jurídico

Na área da aquisição de bens, serviços e empreitadas, 
tendo subjacente o Código dos Contratos Públicos e 
a diversa regulamentação sobre a matéria, verificou-
-se a necessidade de uma atualização constante, 
sendo de salientar a conclusão de 53 procedimentos 
aquisitivos, em contraposição com os 37 efetuados 
em 2013. Dos procedimentos enunciados no ano de 
2014, 10 foram objeto de contrato escrito e 3 de aden-
das aos contratos em vigor.

Na área da análise e elaboração de contratos destaca-
-se, por um lado, a análise da conformidade legal de 
54 contratos celebrados por entidades externas, em 
contraposição com os 27 contratos analisados nesta 
sede em 2013, e por outro lado, todo o trabalho que 
tem sido efetuado para a regularização da situação 
laboral dos trabalhadores que exercem funções junto 
dos CCP. Quanto a este aspeto importaria destacar 
que, ao contrário do sucedido em anos anteriores, já 
foram assinados 13 dos 26 contratos de trabalho por 
tempo indeterminado. 

Ainda no âmbito da cooperação, destaca-se a elabo-
ração de 126 pareceres de equiparação/reconheci-
mento ao estatuto de agente da cooperação que com-
para com 15 pareceres efetuados em 2013. 

Contencioso

Neste âmbito não só foram prosseguidas as compe-
tências decorrentes dos estatutos, através da elabo-
ração de várias peças e articulados necessários à 
defesa do organismo, como também foram alcança-
das 2 sentenças favoráveis ao Camões I.P., as únicas 
de 2014, uma das quais corroborou uma posição já 
tantas vezes defendida por este organismo e que se 
consubstancia na incompetência dos tribunais por-
tugueses para julgar as ações intentadas pelos tra-
balhadores do CCP de Maputo. Importará ainda sa-
lientar que, foram desenvolvidas todas as diligências 
necessárias ao início do processo de negociação de 
acordos extrajudiciais a celebrar com 4 trabalhadores 
do CCP de Brasília, 2 dos quais já aceitaram o acordo, 
pondo fim a um litígio que se prolonga desde 2010. De 
notar que o contencioso administrativo é assegurado 
por recursos internos.

Propostas de Alteração a Atos Normativos 

No âmbito da produção e alteração de atos normati-
vos cumpre destacar a elaboração de 11 propostas de 
alteração a atos normativos (Portarias, Regulamentos, 
Decretos-Lei e Despachos) nos quais se inclui a pro-
posta de regulamento do regime jurídico do pessoal 
dos CCP. Ainda nesta sede se realça a elaboração do 
Acordo Coletivo da Entidade Empregadora Pública, 
documento essencial para regulamentar o regime do 
horário de trabalho a praticar no Camões, I.P..

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES
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Formação e Sensibilização 

Importa também sublinhar um conjunto de ações de 
informação e de sensibilização conduzidas no âmbito 
do apoio jurídico, nomeadamente: (i) a divulgação da 
legislação com notas-síntese sobre principais impac-
tos para a atividade do Camões, I.P. (ii) realização de 
formação no âmbito das “regras da contratação públi-
ca” que procurou sensibilizar os diversos trabalhadores 
das 3 direções de serviços e gabinetes, dos aspetos 
mais importantes da contratação, e que mereceu uma 
avaliação bastante positiva por parte dos mesmos.

Alguns indicadores da área júridica e de 
contencioso | 2014

53

54

13

2

4

4

11

126

Procedimentos aquisitivos

Análises da conformidade legal de contratos celebrados

Contratos de trabalho por tempo indeterminado

Sentenças favoráveis ao Camões I.P., em 2 processos

Processos de negociação de acordos extrajudiciais

Procedimentos disciplinares e de inquérito, assegurados aos respetivos 
instrutores o apoio jurídico

Propostas de alteração a atos normativos

Pareceres de equiparação/reconhecimento ao estatuto de agente da cooperação

2.4. PLANEAMENTO E GESTÃO
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Avaliação 
e Auditoria

A área Avaliação e Auditoria é transversal ao Camões, 
I.P. e a sua atividade é de especial relevância na ótica 
de responsabilização/prestação de contas e aprendi-
zagem quer ao nível interno, quer externo, nomeada-
mente para os ministérios setoriais, países parceiros 
e entidades executoras dos programas e projetos re-
lacionados com o âmbito da atividade do Camões, I.P. 

No âmbito da avaliação, as principais atividades 
realizadas foram:

(i)  Elaboração do Termos de Referência para a 
Avaliação do Programa de Apoio de Intensifi-
cação à Produção Alimentar - PAIPA (2008-
2013); 

(ii)  Seguimento da Avaliação do Projeto de Apoio 
ao Desenvolvimento Institucional do MINT (Coo-
peração Delegada);

(iii)  Avaliação ao Programa de Cooperação para a 
Capacitação Laboratórios de Engenharia Civil 
dos PALOP (2002-2013); 

(iv)  Seguimento da Avaliação do Projeto ESCOLA+ 
- Dinamização do Ensino Secundário em São 
Tomé e Príncipe; 

(v)  Elaboração do Termos de Referência para a 
Avaliação do Programa Indicativo de Coopera-
ção Portugal – Moçambique (2011-2014); 

(vi)  Preparação do Exame do CAD/OCDE à coope-
ração portuguesa; 

(vii)  Iniciado o processo tendo em vista a Avaliação 
do processo de certificação no Ensino de Por-
tuguês no Estrangeiro; 

(viii)  Iniciados os processos tendo em vista a Ava-
liação Conjunta do PIC de Cabo Verde (2012-
2015);

(ix)  Iniciados os processos tendo em vista a Avalia-
ção do contributo da SOFID para a promoção do 
desenvolvimento dos países parceiros; 

(x)  Implementação das Recomendações do Peer 
Review da OCDE sobre Corrupção;

(xi)  Realização de uma ação de formação interna 
sobre “Avaliação na Gestão Centrada nos Re-
sultados”, destinadas aos técnicos das várias 
UO do Camões, I.P..

No âmbito ainda da Avaliação, a produção de infor-
mação técnica em português é uma preocupação do 
Camões, I.P. no sentido de criar uma linguagem e 
prática que promova uma cultura de avaliação entre 
atores e detentores de interesse da cooperação para 
o desenvolvimento. 
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(iii)  Processo de Planeamento da Avaliação: com 
o objetivo de rever e estruturar o processo de 
planeamento da avaliação foi elaborado o pro-
cedimento “Processo de Planeamento da Ava-
liação”. 

(iv)  Revisão dos documentos orientadores da 
avaliação e da auditoria: foram revistos os 
documentos orientadores da avaliação e da au-
ditoria para os adequar ao SGQ.

A área de avaliação acompanha também as temáticas 
internacionais, tendo um papel ativo em representa-
ção do Camões, I.P. neste contexto. 

Assim, realça-se o acompanhamento dos Peer Reviews 
do CAD/OCDE, tendo sido enviados contributos para 
a Missão de Portugal junto da OCDE relativos aos 
exames do CAD que tiveram lugar em 2014 (Itália, 
Japão, Reino Unido e Áustria). 

Inclui, igualmente, a tradução para português de 
documentação considerada relevante nesta área. 
Assim, em 2014 foram produzidos/revistos os se-
guintes documentos:

(i)  Guia de Avaliação: foi concluída a revisão des-
te documento orientador, estando disponível no 
portal do Camões, I.P.;

(ii)  Tradução de documentos: foi realizada a tra-
dução para português dos seguintes documen-
tos do CAD sobre avaliação, encontrando-se os 
mesmos disponíveis no portal do Camões, I.P. e 
da OCDE:

 •   Evaluating Development Activities – 12 les-
sons from OECD DAC - Avaliar as Ativida-
des de Desenvolvimento – 12 Lições do CAD/
OCDE

 •   DAC Evaluation Principles – Princípios para a 
Avaliação da Ajuda ao Desenvolvimento, CAD 

 •   Evaluating Peacebuilding Activities in Settings 
of Violent Conflict and Fragility – Improving 
Learning for Results (iniciada a tradução)

2.5. AVALIAÇÃO E AUDITORIA
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No que concerne aos principais fora internacionais, 
o Camões, I.P. integra a Rede de Avaliação do CAD 
e o Grupo dos Chefes dos Serviços de Avaliação da 
UE. Neste contexto, o Camões, I.P. participou, em 
2014, nas duas reuniões da Rede de Avaliação do 
CAD em Paris (16ª em fevereiro e 17ª em novembro) 
e num seminário, em Bruxelas, promovido pela CE 
sobre a gestão centrada nos resultados (junho). 

Por fim, saliente-se ainda que o Camões, I.P. é 
membro da European Evaluation Society (EES) e da 
International Development Evaluation Association 
(IDEAS), o que possibilita o acesso a informação re-
levante no domínio da avaliação, a aprendizagem e 
partilha de conhecimentos e estar a par das principais 
tendências internacionais em matéria de avaliação do 
desenvolvimento.

No âmbito da Auditoria, as principais atividades 
foram realizadas de acordo com o Plano de Auditoria 
para 2014, destacando-se as seguintes: 

(i)  Acompanhamento do Plano de Gestão de Risco 
2013-2015 e do Plano de Gestão do Risco de 
Corrupção e Infrações Conexas (2013-2014);

(ii)  Integração do Plano de Gestão do Risco 2013-
2015 com o Plano de Gestão do Risco de Cor-
rupção e Infrações Conexas 2013-2014 com 
vista à criação de um documento único;

(iii)  Elaboração dos Questionários de Satisfação dos 
utilizadores externos e colaboradores e trata-
mento dos respetivos dados; 

(iv)  Seguimento das recomendações da auditoria da 
CE para efeitos de Certificação do Camões, I.P. 
para a gestão centralizada indireta de recursos 
financeiros da CE;

(v)  Acompanhamento das auditorias externas 
quer da Inspeção-Geral Diplomática e Consular 
(IGDC), quer do Tribunal de Contas;

(vi)  Iniciado o processo de auditoria interna a proje-
tos de cooperação, cuja execução teve lugar em 
países onde não existe qualquer estrutura de 
coordenação da cooperação portuguesa, dando 
seguimento a uma recomendação da IGDC;

(vii)  Conclusão da Auditoria Interna à situação Con-
tributiva dos Agendes de Cooperação;

(viii)  Levantamento das medidas de modernização 
administrativas dando resposta a uma solicita-
ção da Secretaria Geral do MNE;

(ix)  Preparação/coordenação da criação do SGQ/
Certificação ISO 9001-2008. 
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No âmbito da elaboração de documentos estratégicos 
na área da avaliação e auditoria, é de referir:

(i)  Política de Avaliação: foi elaborado um docu-
mento que define a Política de Avaliação para a 
cooperação portuguesa, estabelecendo os prin-
cípios orientadores e explicitando os conceitos, 
as finalidades, o processo de planeamento; os 
critérios de seleção das avaliações bem como o 
papel e responsabilidades dos diferentes atores 
da cooperação portuguesa tendo subjacentes 
os princípios e normas internacionalmente defi-
nidos para a avaliação. No sentido de criar uma 
cultura de avaliação entre os diferentes atores 
da cooperação portuguesa, este documento 
deverá ser partilhado e discutido com todos os 
atores relevantes de modo a promover a sua 
apropriação e fortalecer o papel da avaliação no 
ciclo das intervenções;

(ii)  Gestão Centrada nos Resultados: em junho 
2014 foi elaborado um documento de enquadra-
mento genérico sobre “gestão centrada nos re-
sultados” indo ao encontro da sua importância e 
adoção recomendada no último Exame do CAD 
(2010);

(iii)  Estratégia de apoio à investigação: docu-
mento elaborado com o objetivo de definir uma 
estratégia de apoio à investigação para forta-
lecer a capacidade de investigação e produzir 
conhecimento nas temáticas relacionadas com 
o desenvolvimento, quer nos países parceiros, 
quer em Portugal, contribuindo dessa forma 
para melhorar a qualidade e eficácia da coope-
ração.

2.5. AVALIAÇÃO E AUDITORIA
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Programas e 
Acordos Culturais

 
A operacionalização dos objetivos identificados para 
os Programas e Acordos Culturais foi desenvolvida 
através de um programa que correspondem a duas 
áreas distintas de intervenção:

  VALORIZAR O POSICIONAMENTO DE PORTUGAL 
NO MUNDO ATRAVÉS DA NEGOCIAÇÃO DE ACORDOS, 
PROGRAMAS E OUTROS INSTRUMENTOS BILATERAIS 
DE COOPERAÇÃO CULTURAL, ENTENDIDA NO SEU 
SENTIDO MAIS ABRANGENTE, INCLUINDO AS ÁREAS 
DA CULTURA, EDUCAÇÃO, ENSINO SUPERIOR, 
JUVENTUDE, DESPORTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL;

  CONTRIBUIR PARA A PREPARAÇÃO/REALIZAÇÃO 
DE ENCONTROS POLÍTICO-DIPLOMÁTICOS, DE CARÁTER 
BILATERAL E MULTILATERAL, EM PORTUGAL 
OU NO ESTRANGEIRO

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES
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Para a concretização daquele programa, foram pre-
vistas um total de 6 atividades, que, em 2014, tiveram 
os seguintes desenvolvimentos:  

Negociação de acordos de cooperação 
cultural

Sendo um dos objetivos fulcrais para a negociação 
internacional destes instrumentos o Camões, I.P. 
atuou como intermediário entre os competentes de-
partamentos governamentais e as autoridades dos 
países com os quais se negoceiam os textos, através 
das respetivas Embaixadas em Lisboa e das missões 
diplomáticas de Portugal no mundo, solicitando os 
respetivos contributos e remetendo-os à outra Parte. 
Neste contexto, prosseguem as consultas com vista 
à negociação de projetos de acordos de coopera-
ção cultural com 8 Estados europeus – Azerbaijão, 
Bósnia e Herzegovina, Cazaquistão, Geórgia, Kosovo, 
Lituânia, Moldávia, Montenegro – a que se juntam a 
República Checa e Sérvia, cujo processo negocial 
se encontra muito próximo da conclusão, num total 
de dez países na Europa; com 2 Estados no Médio 
Oriente – Emirados Árabes Unidos (EAU) e Irão, tendo 
o Catar e o Kuwait reagido a propostas portuguesas 
apresentadas, manifestando preferência por negocia-
ções setoriais – nesse sentido, encontra-se em ne-
gociação um projeto de Acordo nas áreas da Cultura 
e Juventude, perfazendo 3 as negociações em cur-
so; com 2 Estados da África Subsariana – Namíbia, 
Quénia; e com 4 Estados da América Latina – Costa 
Rica (iniciadas consultas com vista à apresentação de 
proposta portuguesa), Equador, Panamá e República 
Dominicana.

Negociação de programas de cooperação 
cultural

Quanto à negociação de programas de cooperação, 
que visam aplicar os acordos de cooperação cultural, 
o Camões, I.P. iniciou, prosseguiu e/ou concluiu a ne-
gociação com 6 Estados europeus – Bulgária, Chipre, 
Croácia (assinado), Hungria, Roménia e Ucrânia – es-
tando em consultas internas relativamente a 3 outros 
países europeus – Grécia, Luxemburgo e Polónia – 
num total de 9 na Europa; com 5 Estados do Norte 
de África e Médio Oriente – Argélia (Programa de 
Intercâmbio Cultural 2015 - 2017, restrito às áreas da 
Cultura), Egito, Israel (proposta entregue), Marrocos 
e Tunísia; com 3 Asiáticos – China (assinados 2 
Programas, um na área Educação, outro da Cultura), 
Coreia do Sul (proposta entregue), Índia (assina-
do), num total de 4 processos negociais; e com 1 da 
América Latina – Cuba.
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Negociação de outros instrumentos 
bilaterais de cooperação cultural

Em desenvolvimento da cooperação consagrada 
nos Acordos supra referidos, os departamentos de 
Estado competentes em áreas específicas nego-
ceiam e assinam com os seus congéneres, de outros 
países, protocolos ou MdE. Também na negociação 
destes instrumentos bilaterais de cooperação inter-
nacional, o Camões, I.P. tem, na maioria dos casos, o 
papel de intermediário/negociador. Em 2014, acom-
panhou os seguintes processos negociais: MdE so-
bre Cooperação nos domínios do Ensino Superior e 
Investigação Científica com a Arábia Saudita (contra-
proposta entregue) e a Argélia (assinado); no domí-
nio da Educação com a Turquia (assinado); MdE no 
domínio do Desporto com os EAU (assinado), a Líbia 
e o Qatar; MdE na área dos Arquivos com a Arábia 
Saudita, a Argélia, o Egito, Marrocos e a Ucrânia, 
tendo sido concluídas as negociações e assinados os 
MdE nesta área com os EAU, o Irão e a Índia. Foram 
ainda negociados e assinados um MdE de Intercâmbio 
Cultural com o Irão e MdE sobre Reconhecimento 
Mútuo de Certificados de Estudos, Títulos, Diplomas e 
Graus Académicos de Ensino Superior com o México 
(assinado), num total de dezasseis processos nego-
ciações, metade dos quais concluídos pela respetiva 
assinatura.

Instrução de processos de aprovação interna 
de acordos internacionais

Após a assinatura de acordos internacionais, através 
da qual o Estado português se vincula internacional-
mente, quer bilateral quer multilateralmente, existem 
procedimentos necessários à sua entrada em vigor 
no sistema jurídico interno. No caso dos Acordos de 
Cooperação Cultural (AC) – nas áreas da Educação, 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Cultura, 
Desporto, Juventude e Comunicação Social – essa 
entrada em vigor acontece com a troca de notas di-
plomáticas, através da qual cada Estado comunica ao 
outro ter concluído os respetivos procedimentos in-
ternos, i.e., o respetivo processo de aprovação inter-
na. No ano de 2014, o Camões I.P. deu sequência a 6 
processos: Acordo de Reconhecimento de Graus com 
a Colômbia (instrução do processo); AC Indonésia 
(processo de troca de notas); AC Mongólia (envio 
do processo de instrução para agendamento); Peru 
- Acordo de Recuperação de Bens Culturais (instru-
ção do processo); AC Senegal (início de instrução do 
processo); e AC Singapura (publicação do aviso de 
troca de notas).
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Organização, preparação, acompanhamento 
e representação em reuniões internacionais, 
de caráter bilateral ou multilateral

No âmbito dos programas e acordos culturais cabe, 
ainda, ao Camões, I.P. a participação e/ou organização 
de reuniões – reuniões de Comissões Mistas; reuniões 
preparatórias de Cimeiras ou Encontros Bilaterais de 
Alto Nível; reuniões no âmbito de fora multilaterais; 
reuniões no âmbito da UE e reuniões no âmbito da 
EUNIC. Destaca-se, em 2014, o apoio à organização 
da Conferência “Línguas: Traduzir o Futuro”, uma ini-
ciativa promovida, no âmbito das comemorações do 
Dia Europeu das Línguas, pelo Camões, I.P. em par-
ceria com o Departamento de Língua Portuguesa da 
Direção-Geral da Tradução da Comissão Europeia, a 
Assembleia da República e a Procuradoria-Geral da 
República, que teve lugar a 26 de setembro, no Museu 
do Oriente. Destaque ainda para o apoio à preparação: 
das visitas realizadas pelo Presidente da República – 
em especial, a visita de Estado à República Popular 
da China (13 a 18 de maio), mas também às visitas 
oficiais à República da Coreia (19 a 21 de julho) e aos 
EAU (26 a 27 de novembro); das visitas do Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação à 
Guiné Equatorial e a S. Tomé e Príncipe (19 a 25 de 
janeiro) e, ainda, as visitas a Portugal do Presidente 
da República do México (4 e 6 de junho), de altos 
dignitários da República Popular da China – Ministro 
da Administração Estatal da Imprensa, Publicações, 
Rádio, Cinema e Televisão, Cai Fuchao (19 e 21 de 
abril) e do Vice-Ministro da Cultura, Ding Wei (17 
e 18 de junho) – e a visita do Ministro da Cultura e 
Orientação Orientação Islâmica do Irão (18 e 19 de 
junho). 

Saliente-se também a participação do Camões, I.P. 
na II Cimeira Luso-Moçambicana (25 a 27 de mar-
ço, em Maputo), na III Cimeira Portugal - Cabo Verde 
(17 de dezembro, em Lisboa) e na III Comissão Mista 
com Macau (que teve lugar de a 14 de novembro, em 
Macau). No âmbito da UE, a participação na reunião 
da Task Force “Cultura e Desenvolvimento” (26 de 

fevereiro, em Bruxelas) e na Conferência Final so-
bre “Cultura nas Relações Externas” (também em 
Bruxelas, a 7 e 8 de abril) assim como na reunião 
dos Diretores-Gerais dos Ministérios da Cultura e 
dos MNE dos EM da UE responsáveis pelas Relações 
Culturais Externas, sob a presidência grega (17 e 18 
de junho, em Atenas). 

Refira-se ainda, no âmbito da EUNIC, a preparação 
e participação nas reuniões da Assembleia-Geral 
(Estocolmo, 10 e 11 de junho, e Bruxelas, 10 a 12 
de dezembro) e, no âmbito da CPLP, a organização 
das reuniões da Comissão Nacional e do Conselho 
Científico do IILP (12 e 13 de maio, na sede do IILP, na 
cidade da Praia, em Cabo Verde) bem como a parti-
cipação na X Conferência de Chefes de Estado e de 
Governo da CPLP (em Díli, a 23 de julho). 

Coordenação da elaboração de relatórios 
atualizados sobre o relacionamento bilateral 
nas áreas de cooperação, língua e cultura

Destacam-se, neste âmbito, os relatórios elaborados 
para a Presidência da República e Governo tendo em 
vista os encontros bilaterais à margem do Debate 
Geral da 69.ª sessão da Assembleia Geral da ONU 
e da reunião do Grupo de Arraiolos (Braga), bem 
como os relatórios preparados para os encontros ou 
deslocações da Presidência do Camões, I.P. e outros 
altos representantes do MNE. No total foram prepara-
das respostas a cerca de 230 pedidos de contributos 
sobre o relacionamento bilateral com outros Estados 
nas áreas da Língua, Cultura e Cooperação.
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Documentação 
e Comunicação

As áreas da Documentação e Comunicação reque-
rem, para além de um conhecimento técnico espe-
cializado nos respetivos domínios, uma clara visão 
estratégica que saiba corresponder aos desígnios 
maiores da divulgação da marca Camões, I.P., bem 
como à organização da sua história e preservação da 
sua memória institucional.  

Assim, a par de uma gestão operacional que consiga 
dar resposta à divulgação criteriosa e atempada da 
informação e à sua permanente atualização, importa 
também a definição estratégica de grandes linhas de 
orientação que promovam boas práticas, assegurem 
a estabilização de procedimentos e permitam a divul-
gação e avaliação dos resultados. 

Neste quadro, o ano de 2014 foi para área da 
Documentação e Comunicação um tempo de conso-
lidação de objetivos estratégicos, de modo a serem 
criadas as bases para a sustentabilidade das suas 
ações futuras.

Deste modo, para além da sistematização de nor-
mas e procedimentos numa perspetiva de melhoria 
contínua no quadro da implementação do SGQ em 
curso, foram consolidadas as bases para a elabora-
ção de três documentos estruturantes: (i) Estratégia 
de Comunicação do Camões, I.P., (ii) Estratégia dos 
Arquivos do Camões, I.P., (iii) Manual de Normas e 
Identidade do Camões, I.P..

Ainda no âmbito do projeto institucional relativo ao 
SGQ, foram redefinidos procedimentos transversais a 
todo o organismo centrados nas seguintes atividades: 
i)Projetar a marca Camões, I.P.; ii) Definir a Estratégia 
de Comunicação do Camões, I.P.; iii) Difundir infor-
mação de cariz noticioso e informativo nos diversos 
canais de comunicação disponíveis; iv) Gerir a página 
eletrónica institucional; v) Gerir eventos no âmbito da 
diplomacia cultural e protocolar na sede do Camões, 
I.P..
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  DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS 
PREPARATÓRIOS PARA ELABORAÇÃO 
DE UMA ESTRATÉGIA DE 
COMUNICAÇÃO.

  PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO 
NOTICIOSA E INFORMATIVA E SUA 
DIVULGAÇÃO NOS DIVERSOS CANAIS 
DE COMUNICAÇÃO E NO ENCARTE 
“CAMÕES” NO JORNAL DE LETRAS;

  ADEQUAÇÃO E GESTÃO DO PORTAL 
INSTITUCIONAL  ÀS DISPOSIÇÕES 
ESTABELECIDAS  NO ÂMBITO 
DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.

  INTRODUÇÃO DE UMA ÁREA 
DE ELOGIOS E MELHORIAS NO PORTAL 
NO ÂMBITO DO REFORÇO E INTERAÇÃO 
COM OS CIDADÃOS;

  ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA 
A GESTÃO DA COMUNICAÇÃO 
E INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DO SGQ.

  ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA 
DA INTRANET.

  ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA SEDE 
NO ÂMBITO DA DIPLOMACIA CULTURAL.

  ESTUDOS E MEMORANDOS 
DE PREPARAÇÃO À ELABORAÇÃO 
DA ESTRATÉGIA DE ARQUIVOS.

  REORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS 
DO CAMÕES, I.P. E TRANSFERÊNCIA 
DO FUNDO DO EX-MINISTÉRIO 
DO ULTRAMAR PARA O ARQUIVO 
HISTÓRICO ULTRAMARINO.

  1ª FASE DE DIGITALIZAÇÃO 
DO ARQUIVO DOS ESPOLIADOS.

  DESENVOLVIMENTO DA BASE DE 
DADOS DE DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA  
ARCHEEVO.

  DOAÇÃO DO LEGADO DE JACINTO 
PRADO COELHO À FACULDADE 
DE LETRAS DE LISBOA.

  DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÓNICA 
DO CATÁLOGO BIBLIOTECA DA REDE 
DE BIBLIOTECAS DO CAMÕES, I.P. 
NO PORTAL INSTITUCIONAL.

  CRIAÇÃO DE UMA ÁREA NO PORTAL 
INSTITUCIONAL RELATIVA 
AOS ARQUIVOS E BIBLIOTECAS 
DO CAMÕES, I.P.

Nesta área, as principais ações estratégicas em 2014 
foram as seguintes:
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Como principais resultados alcançados, destacam-se 
nos dois domínios:

COMUNICAÇÃO 

 
Estratégia de Comunicação do Camões, I.P.

No âmbito de uma parceria com o Instituto de Arte, 
Design e Empresa (IADE), foi produzido um estudo 
que permitiu desenvolver a futura estratégia de co-
municação institucional. Foram apresentados dois 
documentos pelo IADE: 

o  Um relatório com as conclusões dos workshops 
realizados no Camões, I.P. no âmbito da defini-
ção de uma estratégia de comunicação; 

o  Um guia operacional de implementação da mar-
ca e comunicação. Estes estudos preparatórios 
serviram de base à elaboração do documento 
de estratégia de comunicação já concluído. 

Informação noticiosa sobre as atividades do 
Camões, I.P.

Em 2014, foram produzidas 430 notícias sobre as 
áreas da Cooperação, da Língua e Cultura, 28 comu-
nicados de Imprensa, 33 notícias sobre atividades na 
sede, 281 entradas de agenda relativas a atividades 
da rede e ainda a constituição de dossiers especiais 
sobre o 25 de Abril, o Dia da Língua Portuguesa e da 
Cultura na CPLP, e o Dia de Portugal. Destaque ainda 
para a colaboração com o Jornal de Letras, Artes e 
Ideias para a publicação de um encarte mensal exclu-
sivamente dedicado ao Camões, I.P. e que em 2014 
contou com 13 edições.  

Relação com os órgãos de comunicação 
social. 

Além dos comunicados de imprensa enviados aos 
diferentes Órgãos de Comunicação Social (OCS), o 
Camões, I.P. recebe frequentemente solicitações por 
parte de jornalistas. Em 2014 foram solicitados um 
total de 14 entrevistas ou informações por parte des-
tes profissionais.
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Portal, Intranet e redes sociais. 

As atividades do Camões, I.P. são divulgadas através 
de canais externos de comunicação sendo o portal 
institucional o principal instrumento de comunicação 
com o público.

Em 2014, foi feita uma revisão e atualização dos con-
teúdos do portal adequando-o aos procedimentos de 
modernização administrativa e promovendo uma me-
lhor comunicação e interação com o público-alvo e 
entidades parceiras.

Cada vez mais as redes sociais Facebook, Twitter, 
Youtube e LinkedIn representam ferramentas impor-
tantes de comunicação e interação com a opinião pú-
blica, tendo a sua utilização sido intensificada neste 
ano. No final de 2014, o Facebook atingiu os 29.654 
gostos, possuindo uma média de 51.000 seguido-
res, com um alcance máximo de aproximadamente 
80.000 visualizações em datas comemorativas, como 
o Dia Mundial do Livro, o 25 de Abril, o Dia da Língua 
Portuguesa e da Cultura na CPLP, e o Dia de Portugal. 
O Twitter atingiu 31.900 seguidores, o Youtube possui 
177 subscritores e atingiu as 61.000 visualizações e o 
Linkedin possui atualmente 558 seguidores.

2.7. DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO
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Eventos na sede em parceria. 

O Camões I.P. desenvolve uma política de eventos no 
âmbito da diplomacia cultural e promoção da cultura 
portuguesa, interagindo com entidades externas para 
organização, em parceria, de eventos culturais na sua 
sede. A procura tem vindo a aumentar e, em 2014, 
realizaram-se 23 eventos (exposições, apresentações 
de livros, palestras e seminários) em parceria com 
embaixadas, consulados, autores, editores e livreiros 
e outras organizações de âmbito cultural. Para além 
destes eventos de diplomacia cultural, os espaços do 
Camões I.P. são muitas vezes solicitados por entida-
des parceiras, sobretudo ONGD, para organização de 
eventos próprios. 

 

DOCUMENTAÇÃO

 
Política de Arquivos. 

O acervo documental do Camões, I.P. possui um 
enorme valor patrimonial, uma vez que inclui todos 
os documentos de caráter definitivo e histórico, per-
tencentes às entidades produtoras que antecederam 
este organismo, bem como a documentação existen-
te presentemente em arquivo intermédio e na rede 
externa.

Na verdade, o processo de fusão do ex IPAD e do ex 
IC de que resultou o Camões, I.P. exigiu, por um lado, 
a reorganização de normas, procedimentos e proces-
sos e, por outro, a necessidade de produção de uma 
estratégia com linhas de orientação, designadamente 
quanto ao tratamento a dar às diferentes massas do-
cumentais resultantes dos diferentes fundos, em linha 
com as melhores práticas de gestão arquivística e as-
sentes em normas nacionais e internacionais. 

Neste contexto, em 2014, deu-se início à preparação 
de uma Estratégia de Arquivos para o Camões, I.P de 
modo a assegurar a organização e conservação dos 
fundos documentais e a preservação futura, tendo em 
conta o seu valor patrimonial e histórico para a me-
mória institucional.

Os arquivos do Camões, I.P. são compostos por três 
fundos documentais provenientes de três entidades 
produtoras distintas: IC; IPAD e Camões, I.P.. 

Arquivo dos Espoliados. 

Este Instituto detém à sua guarda o fundo documental 
designado como Arquivo dos Espoliados, constituído 
por documentos pertencentes aos espoliados das ex-
-colónias portuguesas, nomeadamente de Angola e 
Moçambique. Em 2014, foi concretizada a digitaliza-
ção da 1ª fase do fundo dos Espoliados.

Arquivo Histórico Camões. 

Nos arquivos de âmbito definitivo destaca-se o 
Arquivo Histórico Camões, constituído por documen-
tação produzida pelos organismos responsáveis pela 
divulgação e promoção da língua e cultura portugue-
sas, possuindo atualmente cerca de 25.000 registos 
arquivísticos que são consultados por investigado-
res especializados nesta temática. É constituído por 
documentação proveniente do ex IC – 1992/2012 e 
dos organismos que o antecederam, nomeadamen-
te: Junta de Educação Nacional -1929/1936, Instituto 
para a Alta Cultura – 1936/1952, Instituto de Alta 
Cultura – 1952/1976, Instituto de Cultura Portuguesa – 
1976/1980, Instituto de Língua e Cultura Portuguesa - 
1980/1992 e a documentação produzida pelo Instituto 
Nacional de Investigação Científica e pela Fundação 
para a Ciência e Tecnologia.

2. SÍNTESE DE ATIVIDADES
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Arquivo da Cooperação Portuguesa. 

Em arquivo definitivo, encontra-se ainda o Arquivo 
da Cooperação Portuguesa, agregando documentos 
relativos aos organismos extintos com competências 
nas áreas da CP (Direcção-Geral da Cooperação – 
1979/1994, Instituto para a Cooperação Económica 
– 1976/1994, Instituto da Cooperação Portuguesa 
– 1994-2003, Agência Portuguesa de Apoio ao 
Desenvolvimento – 1999/2003 e IPAD – 2003/2012) 
e que constitui a memória institucional no domínio da 
cooperação portuguesa, sendo elemento integrador e 
unificador de nova identidade de duas instituições que 
se fundiram (ex IC e ex IPAD). 

Como nota final, importará referir que com vista a 
melhorar a divulgação e o acesso aos fundos históri-
cos foi também implementado em 2014 o sistema de 
descrição arquivística Archeevo que permitirá a difu-
são de um arquivo digital.

Bibliotecas Camões, I.P.

O Camões, I.P. possui na sua sede uma Biblioteca 
cujo acervo documental integra cerca de 6.000 pu-
blicações no domínio da Cooperação, da Língua e da 
Cultura Portuguesas. 

Dispõe ainda de uma Biblioteca Digital de Autores 
Portugueses - Biblioteca Digital Camões, bem como 
uma rede composta por 16 bibliotecas na rede exter-
na, ligadas aos CCP.

Presentemente, esta rede de bibliotecas encontra-se 
em fase de reorganização através da implementação 
da base de dados Biblionet, para a gestão integra-
da dos registos bibliográficos, com vista à criação 
de um catálogo bibliográfico comum disponível na 
Internet. Em 2014 foram migrados os catálogos das 
Bibliotecas Luanda, Mindelo, São Tomé e Pequim. 
Estas Bibliotecas serão alvo de ações de formação em 
2015 para poderem começar a utilizar esta base de 
dados e a alimentar diariamente os seus catálogos.

2.7. DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO
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Assim, e face aos resultados alcançados, importa 
sublinhar a elevada taxa de cumprimento dos obje-
tivos estabelecidos. Tendo presente os dados sinte-
tizados pode concluir-se que os indicadores de 2014 
se comparam de forma muito positiva com os valores 
de 2012 e 2013. Este resultado é de destacar dado 
que, em 2014, se verificou uma redução acentuada 
dos recursos humanos e financeiros do Camões, I.P., 
que contou com um decréscimo acentuado do seu 

que em 2012.

Em termos orçamentais sublinha-se a elevada taxa de 
execução do orçamento alcançada a 31 de dezembro 
de 2014 que atingiu os 99,3%. A ação empreendida 
pelos diferentes serviços permitiu dar um cumprimen-
to muito satisfatório das ações identificadas nos três 
grandes domínios definidos no Plano de Atividades 
para 2014 (potenciar a capacidade de intervenção da 
Política de Cooperação para o Desenvolvimento e de 
Promoção da Língua e da Cultura Portuguesas; pro-
mover o cumprimento dos compromissos internacio-
nais assumidos em matéria de APD e estruturar e 
coordenar a politica de difusão e promoção da Língua 
e da Cultura Portuguesas no estrangeiro, contribuindo 
para a estratégia de Diplomacia Económica e consoli-
dação da Marca Portugal). 

Não obstante os resultados alcançados serem muito 
motivadores para o Camões, I.P. e todos os seus co-
laboradores, importa no entanto sublinhar que existe 
espaço para melhoria quer no desenvolvimento de 
novas formas de complementaridade entre as áreas 
de intervenção (Cooperação, Língua e Cultura), quer 
na inovação e modernização dos processos admi-
nistrativos. Este desafio é ampliado pela crescente 
visibilidade da Língua e Cultura portuguesas, que im-
porta reforçar e pela exigência acrescida que resul-
ta da aprovação em 2014 pelo Governo do Conceito 
Estratégico da Cooperação Portuguesa. 

As exigências que se colocam a nível interno e ex-
terno aconselham um reforço de competências téc-
nicas e de recursos humanos habilitados, que deve 
e pode ser potenciado com um adequado orçamen-
to que possibilite financiar programas e projetos, 
defender boas práticas e mais-valias e que permita 
que a instituição continue a afirmar-se como um va-
lor acrescentado na prossecução da Politica Externa 
Portuguesa.

O BALANÇO SOBRE A SÍNTESE DO RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES – 2014 QUE ORA SE APRESENTA 
DEVE SER FEITO TENDO EM CONTA A AMPLITUDE 
DAS ATRIBUIÇÕES DO CAMÕES, I.P., OS RECURSOS 
– FINANCEIROS E HUMANOS – AO DISPOR PARA 
A PROSSECUÇÃO DAQUELAS E O CONTEXTO 
NACIONAL E INTERNACIONAL EM QUE DECORRE 
A ATIVIDADE DA INSTITUIÇÃO. 
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4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO 

ALEMANHA

COORDENAÇÃO DE ENSINO PORTUGUÊS 
NO ESTRANGEIRO NA ALEMANHA

Adjunta: Carla Amado

 
 Cátedras

o  Cátedra de Câmbio Social e Cultural - Estudos 
Ibéricos, Universidade Técnica de Chemnitz, 
Instituto de Estudos Europeus

o  Cátedra Carolina Michaëlis de Vasconcelos, 
Universidade de Trier 

 
 Centro de Língua Portuguesa

o Universidade de Hamburgo

 
 Leitorados de Português

o Universidade Humboldt – Berlim 
o Universidade Livre de Berlim (acumulação)  
o Universidade de Colónia 
o Universidade de Hamburgo 
o Universidade de Rostock (acumulação) 
o Universidade Johannes Gutenberg - Mainz 
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LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO

  Protocolos de Cooperação para 
a Docência

• Universidade de Sarbrucken 
• Universidade de Marburgo  
• Universidade de Heidelberg  
• Universidade de Leipzig  
• Universidade Técnica de Aache

ANDORRA

COORDENAÇÃO DE ENSINO PORTUGUÊS 
NO ESTRANGEIRO 

Coordenadora: Filipa de Paula Soares 

 
  Protocolo de Cooperação para 

a Docência 

o Universidade de Andorra

ÁUSTRIA

 Centros de Língua Portuguesa

o Universidade de Viena 
o Universidade de Graz

 
 Leitorados de Português

o Universidade de Viena

  Protocolo de Cooperação para a 
Docência

o Universidade de Salzburgo 
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BULGÁRIA

 Centro de Língua Portuguesa

o Embaixada de Portugal em Sófia

  Leitorados de Português

o Universidade de St. Kliment Ohridski, Sofia 
o  Universidade Veliko Ternovo St. Cyril e St. 

Methodius (acumulação)

 

  Protocolo de Cooperação para 
a Docência 

o Universidade Plovdiv

 

  Projetos-piloto -Ensino Secundário

o  Escola Secundário Antoine Saint-Exupéry, 
Plovdiv

o Escola Secundária Miguel Cervantes, Sófia

BÉLGICA

COORDENAÇÃO DE ENSINO PORTUGUÊS 
NO ESTRANGEIRO LUXEMBURGO, BÉLGICA 
E PAÍSES BAIXOS 

Coordenador: Joaquim Prazeres (Luxemburgo) 
Adjunta: Carina Gaspar (Bélgica e Países Baixos)

 
  Centro de Língua Portuguesa

o  Université Libre de Bruxelles - Faculté de 
Philosophie et Lettres

 

 Leitorados de Português

o  Instituto Superior de Tradutores e Intérpretes 
de Antuérpia (acumulação)

o Universidade Livre de Bruxelas  
o Universidade de Gand (acumulação)

 

 Protocolo de Cooperação para Docência

o Universidade de Mons-Hainhaut 

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO 
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LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO

CROÁCIA

  Centro de Língua Portuguesa

o Universidade de Zagreb - Faculdade de Letras

 
 
 

 Leitorado de Português

o Universidade de Zagreb

 

 Protocolo de Cooperação para Docência

o Universidade de Zadar

 

 Projetos-piloto -Ensino Secundário 

o Klasica Gimnazja de Zagreb  
o  II Gimnazja de Zagreb / VII Gimnazija de 

Zagreb / XVI Gimnazija de Zagreb 

ESLOVÁQUIA

  Leitorado de Português

o Universidade Comenius (acumulação)

  Protocolo de Cooperação para Docência

o  Instituto Português - Cursos Extracurriculares 
de Português

ESLOVÉNIA

  Protocolo de Cooperação para Docência

o Universidade de Liubliana
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  Protocolos de Cooperação 
para Docência

o  Centre d’Estudis Catalunya - Grup CEDESCA, 
Cursos Extracurriculares de Português

o Universidade Autónoma de Barcelona  
o Universidade de Jaume I  
o Universidade da Corunha  
o Universidade de Granada  
o Universidade de Léon 
o Universidade Autónoma de Madrid  
o Universidade de Oviedo  
o  Universidade das Ilhas Baleares - Programa de 

Investigação 
o Universidade de Santiago de Compostela
o Universidade de Valência 
o  Universidade de Vigo, Cursos Extracurriculares 

de Português
o Cajasol de Sevilha

ESPANHA

COORDENAÇÃO DE ENSINO PORTUGUÊS 
NO ESTRANGEIRO EM ESPANHA 
E ANDORRA

Coordenadora: Filipa de Paula Soares

  Memorandos de Entendimento

o Comunidade Autónoma da Extremadura

o Junta da Andaluzia

 

  Centro Cultural Português em Vigo, 
Casa de Arines

 
  Cátedras

o  Cátedra José Saramago, Universidade 
Autónoma de Barcelona 

o  Cátedra de Estudos Portugueses, Universidade 
de Salamanca

 Centros de Língua Portuguesa

o Universidade Autónoma de Barcelona  
o Universidade de Extremadura, Cáceres 
o Universidade Autónoma de Madrid 

 

 Leitorado de Português

o Universidade da Extremadura, Cáceres

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO 
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FRANÇA

COORDENAÇÃO DE ENSINO PORTUGUÊS 
NO ESTRANGEIRO EM FRANÇA

Coordenadora: Maria Adelaide Cristóvão 
Adjunta: Magda Borges

 Centro Cultural Português em Paris

 Cátedras

o  Cátedra Sá de Miranda, Universidade Blaise 
Bascal

o  Cátedra Sophia de Mello Breyner Andresen, 
Universidade de Nantes 

o  Cátedra Lindley Cintra, Universidade Paris 
Ouest-Nanterre La Defense

o  Cátedra Solange Parvaux, Universidade de 
Paris III - Sorbonne Nouvelle 

 
 Centros de Língua Portuguesa

o Universidade Charles-de-Gaulle - Lille 3  
o Universidade Lumière - Lyon 2 

o Universidade de Poitiers 
 Leitorados de Português

o Universidade Michel de Montaigne - Bordéus III 
o Universidade Lumière - Lyon 2  
o  Universidade de Paris VIII - Vincennes 

Saint-Denis 
o Universidade de Poitiers

ESTÓNIA

  Centro de Língua Portuguesa

o Universidade de Tallin

  Protocolo de Cooperação para Docência

o Universidade de Tallin

FINLÂNDIA

  Protocolo de Cooperação para Docência

o Universidade de Helsínquia 

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO
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  Protocolos de Cooperação 

para Docência

o Universidade Aix-Marselha - Aix-en-Provence o
  Universidade de Picardie - Jules Verne, 

Amiens
o Universidade Marc Bloch - Estrasburgo II  
o Universidade Charles de Gaulle - Lille 3  
o Universidade Aix-Marselha - Marselha  
o Universidade de Nice - Sophia Antipolis 
o Universidade de Haute Bretagne - Rennes II  
o Universidade Jean Monnet, Saint-Étienne

GEÓRGIA

 Centro de Língua Portuguesa

o Universidade Estatal de Tbilissi

 

 Protocolo de Cooperação para Docência

o Universidade Estatal de Tbilissi

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO 

HUNGRIA

 Centro de Língua Portuguesa

o  Universidade de Eötvös Loránd (ELTE), 
Budapeste

  Protocolos de Cooperação 
para Docência

o Universidade Eötvös Loránd (ELTE), Budapeste
o  Universidade Corvinus de Budapeste – 

Faculdade de Ciências Sociais
o Universidade Károli Gáspar de Budapeste 
o Universidade Católica Pázmány Péter 
o Business School de Budapeste (BGF) 
o Universidade de Pécs 
o Universidade Szeged

IRLANDA

  Protocolos de Cooperação 
para Docência

o Colégio Universitário, Dublin 

o Universidade Nacional da Irlanda, Maynooth

o Universidade de Cork (apoio a atividades)
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LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO

ISRAEL

Leitorado de Português

o Universidade Hebraica de Jerusalém

ITÁLIA

Cátedras

o  Cátedra David Mourão-Ferreira, Universidade 
de Bari

o  Cátedra Eduardo Lourenço, Universidade de 
Bolonha

o  Cátedra Fernando Pessoa, Universidade de 
Florença

o Cátedra Manuel Alegre, Universidade de Pádua
o  Cátedra Antero de Quental, Universidade de 

Pisa
o  Cátedra Agustina Bessa-Luís, Universidade de 

Roma Tor Vergata 
o  Cátedra José Saramago, Universidade de 

Roma Tre
o  Cátedra Padre António Vieira, Universidade de 

Roma La Sapienza 
o Cátedra Pedro Hispano, Universidade da Tuscia

 
 Centros de Língua Portuguesa

o Universidade de Florença 

o Società Umanitaria di Milano 
  Protocolos de Cooperação 

para Docência

o Universidade de Bolonha (Forli)
o Universidade de Salento, Lecce
o Universidade de Milão 
o  Universidade de Nápoles - Instituto 

Universitário Oriental 
o Universidade de Nápoles Suor Orsola 
o Universidade de Pavia 
o Universidade de Trento 
o Universidade de Turim 
o Universidade Ca’ Foscari de Veneza
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LUXEMBURGO

  Centro Cultural Português no 
Luxemburgo

COORDENAÇÃO DE ENSINO PORTUGUÊS 
NO ESTRANGEIRO LUXEMBURGO, BÉLGICA 
E PAÍSES BAIXOS 

Coordenador: Joaquim Prazeres

FYROM 
(Former Yuguslav Republic 
of Macedonia)

  Protocolo de Cooperação para Docência

o Universidade de St. Cyril and St. Methodius

MOLDÁVIA

  Centro de Língua Portuguesa

o Universidade de Chisinau

 
  Protocolo de Cooperação para Docência

o Universidade de Chisinau

NORUEGA

 Memorando de Entendimento

o  Centro Norueguês para as Línguas 
Estrangeiras na Educação

 Projetos-piloto – Ensino Secundário 

o Escola Secundária Arendal 
o Escola Secundária Trysil, Hedmark 

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO 
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PAÍSES BAIXOS

COORDENAÇÃO DE ENSINO PORTUGUÊS 
NO ESTRANGEIRO LUXEMBURGO, BÉLGICA 
E PAÍSES BAIXOS 

Coordenador: Joaquim Prazeres 
Adjunta: Carina Gaspar

POLÓNIA

 Cátedra

o  Cátedra Vergílio Ferreira, Universidade 
Jagellónica, Cracóvia

 

 Centro de Língua Portuguesa

o Universidade Marie Curie, Lublin

 

 Leitorados de Português

o Universidade de Varsóvia
o   Universidade Marie Curie – Lublin 

(acumulação)

  Protocolos de Cooperação para 
Docência

o  Universidade Adam Mickiewicz/ Camões, I.P./
Jerónimo Martins Polska S.A.

o Universidade Jagellonica, Cracóvia
 

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO
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REINO UNIDO

COORDENAÇÃO DE ENSINO PORTUGUÊS 
NO ESTRANGEIRO NO REINO UNIDO E 
ILHAS DO CANAL

Coordenadora: Regina Duarte 

 Cátedra

o  Cátedra Gil Vicente, Universidade de 
Birmingham

o  Cátedra Charles Boxer, King’s College London - 
Universidade de Londres 

o  Cátedra Sophia de Mello Breyner Andresen, 
Universidade de Manchester

o Cátedra D. João II, Universidade de Oxford 

 Centro de Língua e Cultura Portuguesa

o  King’s College London, Universidade de 
Londres

 

 Centros de Língua Portuguesa

o Universidade de Edimburgo 
o Universidade de Leeds 
o Universidade de Newcastle Upon Tyne 
o Universidade de Oxford 

  Leitorado de Português

o Universidade de Newcastle Upon Tyne

  Protocolos de Cooperação 
para Docência

o Universidade Queen’s de Belfast 
o Universidade de Bristol 
o Universidade de Edimburgo 
o Universidade de Glasgow 
o Universidade de Leeds 
o Universidade de Liverpool 
o University of London - Queen Mary 
o Universidade de Nottingham 
o Universidade de Southampton
o King’s College de Londres
o Universidade de Oxford

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO 
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REPÚBLICA CHECA

 Centro de Língua Portuguesa

o Universidade Carolina de Praga

 

 Leitorados de Português

o Universidade Carolina de Praga  
o Universidade Masaryk, Brno (acumulação)  
o  Universidade de Palacký, Olomouc 

(acumulação)

 

  Protocolos de Cooperação para 
Docência

o Universidade de Hradec Kralové 
o Universidade de Ostrava
o Escola Superior de Economia, Praga 
o  Universidade de Olomouc – Faculdade de 

Medicina
 

  Projeto-piloto – Ensino Secundário

o Escola Secundária Jan Neuman

ROMÉNIA

  Cátedras

o  Cátedra Fernando Pessoa, Universidade de 
Bucareste

o  Cátedra António Lobo Antunes, Universidade 
Ovidius, Constança

 

  Centros de Língua Portuguesa

o Universidade de Bucareste
o Universidade de Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
o Universidade Ovidius, Constança
 

 Leitorado de Português

o Universidade de Bucareste

 

  Protocolos de Cooperação para 
Docência

o Universidade de Babes-Bolyai de Cluj-Napoca 
o Universidade Ovidius de Constança
o Universidade de Vest din Timisoara
 

  Projeto-piloto – Ensino Secundário

o Liceu Eugene Lovinescu 
o Liceu Mihai Eminescu 
o Liceu Diu Focsani 

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO
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RÚSSIA

  Leitorados de Português

o Universidade Estatal de Moscovo Lomonossov 
o  Universidade Estatal de Relações 

Internacionais de Moscovo (acumulação)

  Protocolos de Cooperação para 
Docência

• Universidade Estatal de St. Petersburgo 

• Universidade Pedagógica Hertzen

SÉRVIA

  Centro de Língua Portuguesa

o Universidade de Belgrado

 

  Protocolos de Cooperação para 
Docência

o Universidade de Belgrado 
o Universidade de Kragujevac 
o Universidade de Novi Sad

SUÉCIA

  Centro de Língua Portuguesa

o Universidade de Estocolmo

 

  Protocolo de Cooperação para Docência

o Universidade de Estocolmo

 

SUÍÇA
 

 COORDENAÇÃO DE ENSINO PORTUGUÊS 
NO ESTRANGEIRO NA SUÍÇA

Coordenadora: Lurdes Gonçalves 
Adjunto: Carlos Oliveira

  Cátedras

o  Cátedra Carlos de Oliveira, Universidade 
de Zurique

 Instituição apoiada

o  Universidade de Genebra - Centro de Estudos 
Lusófonos

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO 



0115

RELATÓRIO 
 DE ATIVIDADES 2014 
SÍNTESE

TURQUIA
 

 Leitorado de Português

o Universidade de Ancara

 Protocolo de Cooperação para Docência

o Universidade do Bósforo

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO



CAMÕES, I.P. 

0116

ÁFRICA DO SUL

COORDENAÇÃO DE ENSINO PORTUGUÊS 
NO ESTRANGEIRO NA ÁFRICA DO SUL, 
BOTSUANA, NAMÍBIA, SUAZILÂNDIA 
E ZIMBABUÉ 

Coordenador: Rui Manuel Azevedo

 
  Centros de Língua Portuguesa

o Universidade de Witwatersrand
o Alliance Française de Joanesburgo
o Alliance Française da Cidade do Cabo
o Alliance Française de Durban
o Alliance Française de Pretória

 

 Leitorados de Português

o Universidade de Witwatersrand
o Universidade de Pretória

  Protocolos de Cooperação para 
Docência

o Universidade de Witwatersrand
o Universidade de Durban
o Universidade da Cidade do Cabo
o Parlamento Sul-Africano
o  G.G.D.A. – Gauteng Growth and Development 

Agency

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO 
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RELATÓRIO 
 DE ATIVIDADES 2014 
SÍNTESE

ANGOLA

COOPERAÇÃO PORTUGUESA 

  Centro Cultural Português em Luanda

 

  Centros de Língua Portuguesa

o Universidade de Katyavala Bwila, Benguela
o  Instituto Superior de Ciências da Educação de 

Luanda
o  Instituto Superior de Ciências da Educação de 

Lubango

 

 Leitorados de Português

o Universidade de Katyavala Bwila

o  Universidade Agostinho Neto, Instituto Superior 
de Ciências da Educação – ISCED, Huambo

 

  Protocolos de Cooperação para 
Docência

o  Universidade Agostinho Neto - Instituto 
Superior de Ciências da Educação – ISCED, 
Luanda

o  Universidade Agostinho Neto - Instituto 
Superior de Ciências da Educação – ISCED, 
Lubango

BOTSUANA

COORDENAÇÃO DE ENSINO PORTUGUÊS 
NO ESTRANGEIRO NA ÁFRICA DO SUL, 
BOTSUANA, NAMÍBIA, SUAZILÂNDIA E 
ZIMBABUÉ 

Coordenador: Rui Manuel Azevedo (África do Sul) 

  Protocolos de Cooperação para 
Docência

o Universidade do Botswana 
o  SADC - Comunidade Económica para 

o Desenvolvimento da África Austral 
(acumulação)

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO



CAMÕES, I.P. 
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CABO VERDE

COOPERAÇÃO PORTUGUESA 

 Centro Cultural Português na Praia

o Polo no Mindelo

 

 Cátedra

o  Cátedra Eugénio Tavares de Língua 
Portuguesa, Universidade de Cabo Verde

 

 Centro de Língua Portuguesa

o Universidade de Cabo Verde

 

 Leitorado de Português

o Universidade de Cabo Verde

COSTA DO MARFIM

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA 
DOCÊNCIA

 Universidade de Cocody (acumulação)

 

EGITO

 Leitorado de Português

o Universidade Ain Shams
o  Embaixada de Portugal - Cursos 

Extracurriculares de Português

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO 
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RELATÓRIO 
 DE ATIVIDADES 2014 
SÍNTESE

ETIÓPIA

 Centro de Língua Portuguesa

o União Africana - Secção de Língua Portuguesa

  Protocolos de Cooperação para 
Docência

o Universidade de Adis Abeba (acumulação)

o Secção de Língua Portuguesa - União Africana

 

GUINÉ-BISSAU

COOPERAÇÃO PORTUGUESA

 Centro Cultural Português em Bissau 

 Centro de Língua Portuguesa

o Escola Superior Normal Tchico-Té

 

 Leitorado de Português

o Escola Superior Normal Tchico-Té

MARROCOS

CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS EM 
RABAT E POLO EM CASABLANCA

 
 Centro de Língua Portuguesa

o Universidade Mohammed V – Agdal

 

  Protocolos de Cooperação para 
Docência

o Universidade Mohammed V – Agdal

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO



CAMÕES, I.P. 

0120

MOÇAMBIQUE

COOPERAÇÃO PORTUGUESA

 Centro Cultural Português em Maputo

o Polo da Beira 

 Cátedra

o  Cátedra Português Língua Segunda 
e Estrangeira, Universidade Eduardo Mondlane

 

 Centros de Língua Portuguesa

o Universidade Pedagógica - Delegação na Beira
o  Universidade Pedagógica - Delegação de 

Niassa – Lichinga
o Universidade Pedagógica de Maputo 
o  Universidade Pedagógica - Delegação de 

Nampula
o Universidade Pedagógica - Polo de Quelimane
o Universidade Pedagógica - Xai-Xai (Gaza)

 

 Leitorados de Português

o Universidade Eduardo Mondlane 
o Universidade Pedagógica de Maputo
o Universidade Pedagógica - Polo de Gaza
o Universidade Pedagógica - Polo de Nampula
o Universidade Pedagógica - Polo de Lichinga
 

  Protocolos de Cooperação para 
Docência

o Universidade Pedagógica - Polo da Beira 
o Universidade Pedagógica - Polo de Quelimane

NAMÍBIA

COORDENAÇÃO DE ENSINO PORTUGUÊS 
NO ESTRANGEIRO NA ÁFRICA DO SUL, 
BOTSUANA, NAMÍBIA, SUAZILÂNDIA E 
ZIMBABUÉ 

Coordenador: Rui Manuel Azevedo (África do Sul)
Adjunta: Angelina Costa

  Memorando de Entendimento

o  Adoção da Língua Portuguesa como língua 
estrangeira de opção curricular no sistema 
educativo

 

  Centro de Língua Portuguesa

o Universidade da Namíbia, Windhoek

 

  Leitorado de Português

o Universidade da Namíbia

 

  Protocolos de Cooperação para 
Docência

o Universidade da Namíbia
o Windhoek International School

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO 
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RELATÓRIO 
 DE ATIVIDADES 2014 
SÍNTESE

NIGÉRIA
 

  Leitorado de Português

o  CEDEAO - Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental

o Universidade de Abuja (acumulação)

 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

COOPERAÇÃO PORTUGUESA 

  Centro Cultural Português e Polo do 
Príncipe

 
  Centro de Língua Portuguesa

o Universidade Pública de São Tomé e Príncip

 

 Leitorados de Português

o Universidade Pública de São Tomé e Príncip

 

  Protocolos de Cooperação para 
Docência

o Universidade Pública de São Tomé e Príncipe

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO



CAMÕES, I.P. 

0122

SENEGAL

  Centro de Língua Portuguesa

o Universidade Cheikh Anta Diop, Dakar

 

 Leitorados de Português

o Universidade Cheik Anta Diop, Dakar

SUAZILÂNDIA

COORDENAÇÃO DE ENSINO PORTUGUÊS 
NO ESTRANGEIRO NA ÁFRICA DO SUL, 
BOTSUANA, NAMÍBIA, SUAZILÂNDIA E 
ZIMBABUÉ 

Coordenador: Rui Manuel Azevedo (África do Sul)

TUNÍSIA

  Centro de Língua Portuguesa

o Université de La Manouba, Tunes

 

  Protocolos de Cooperação para 
Docência

o Universidade de La Manouba, Tunes 
o Universidade 7 de Novembro, Cartago 
o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD)
o Instituto Bourguiba
o Instituto Diplomático

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO 



0123

RELATÓRIO 
 DE ATIVIDADES 2014 
SÍNTESE

ZIMBABUÉ

COORDENAÇÃO DE ENSINO PORTUGUÊS 
NO ESTRANGEIRO NA ÁFRICA DO SUL, 
BOTSUANA, NAMÍBIA, SUAZILÂNDIA E 
ZIMBABUÉ 

Coordenador: Rui Manuel Azevedo (África do Sul)

 
  Centro de Língua Portuguesa

o Alliance Française em Harare 

  Protocolo de Cooperação para Docência

o Universidade do Zimbabué

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO



CAMÕES, I.P. 

0124

AUSTRÁLIA

COORDENAÇÃO DE ENSINO PORTUGUÊS 
NO ESTRANGEIRO

Coordenadora: Susana Teixeira-Pinto 
 

CHINA (RPC)

SECÇÃO CULTURAL DA EMBAIXADA DE 
PORTUGAL EM PEQUIM

 
  Centro de Língua Portuguesa

o  Universidade de Estudos Estrangeiros da China 
(BFSU)

o  Universidade de Estudos Internacionais de 
Xangai (SISU)

 

 Leitorados de Português

o  Universidade de Línguas Estrangeiras de 
Pequim (BFSU)

o  Universidade de Estudos Internacionais de 
Xangai (SISU)

 

  Protocolo de Cooperação para Docência

o Universidade de Comunicações da China

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO 



0125

RELATÓRIO 
 DE ATIVIDADES 2014 
SÍNTESE

MACAU (RAEM)

INSTITUTO PORTUGUÊS DO ORIENTE 
(IPOR)

 

  Centro de Língua Portuguesa

 

REPÚBLICA DA COREIA

  Centro de Língua Portuguesa

o  Universidade de Estudos Estrangeiros de 
Hankuk, Seul

ÍNDIA

CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS 
EM NOVA DELI

  Centro de Língua Portuguesa

o Universidade de Goa

 

 Leitorados de Português

o Universidade de Nova Deli (vago)
o Universidade de Goa

 

  Protocolo de Cooperação para Docência

o Universidade Jadavpur, Calcutá 
o  Smt. Parvatibai Chowgule College of Arts and 

Science, Margão
o  Colégio São Francisco Xavier de Artes, 

Ciências e Comércio de Mapuça
o Universidade Jawaharlal Nehru, Nova Deli
o Universidade Jamia Millia Islamia, Nova Deli

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO



CAMÕES, I.P. 
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INDONÉSIA

  Protocolo de Cooperação para Docência

o Universidade Indonésia

JAPÃO

CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

 
  Protocolo de Cooperação para Docência

o  Universidade de Estudos Estrangeiros de 
Tóquio

 
  Instituições apoiadas

o Universidade de Kanda 
o Universidade de Osaka
o Universidade de Quioto

TAILÂNDIA

CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS 
EM BANGUECOQUE

 
 Leitorados de Português

o Universidade Chulalongkorn 
o Universidade de Thammasat (acumulação)

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO 
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RELATÓRIO 
 DE ATIVIDADES 2014 
SÍNTESE

VIETNAME
 

  Protocolo de Cooperação para Docência

o Universidade de Hanói

TIMOR-LESTE

COOPERAÇÃO PORTUGUESA

 
 Centro Cultural Português em Díl

 
  Instituto de Língua Portuguesa (ILP) 

- Universidade Nacional de Timor 
Lorosa’e

 
  Protocolo de Cooperação para Docência

o Parlamento Nacional de Timor-Leste

 

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO



CAMÕES, I.P. 

0128

ARGENTINA

  Centro de Língua Portuguesa

o  Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas 
Vivas “Juan Ramon Fernandez”

 

 Leitorado de Português

o  Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas 
Vivas “Juan Ramon Fernandez”

 

  Protocolo de Cooperação para Docência

o Governo da Cidade Autónoma de Buenos Aires

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO 



0129

RELATÓRIO 
 DE ATIVIDADES 2014 
SÍNTESE

BRASIL

CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS EM 
BRASÍLIA

 
  Cátedras

o  Cátedra Fidelino de Figueiredo, Universidade 
do Estado da Bahia 

o  Programa de Investigação, Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais

o  Cátedra Agostinho da Silva, Universidade de 
Brasília

o  Cátedra Padre António Vieira de Estudos 
Portugueses, Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro

o  Cátedra Jaime Cortesão, Universidade de São 
Paulo

CHILE

  Protocolo de Cooperação para Docência

o Universidade de Santiago do Chile
o Universidade do Chile (acumulação)

COLÔMBIA

  Cátedras

o  Cátedra de Estudos Portugueses Fernando 
Pessoa, Universidade de Los Andes 

 

  Protocolo de Cooperação para Docência

o Universidade de Los Andes

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO



CAMÕES, I.P. 
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URUGUAI

 Leitorado de Português

o Universidade da República, Montevideu

 

  Protocolo de Cooperação para Docência

o Administração Nacional de Educação Pública

VENEZUELA

COORDENAÇÃO DE ENSINO PORTUGUÊS 
NO ESTRANGEIRO NA VENEZUELA

Coordenador: Rainer Sousa

 
  Cátedras

o  Cátedra Fernando Pessoa – Universidade 
Central da Venezuela

 

  Centro de Língua Portuguesa

o Universidade Central de Venezuela

 

  Protocolos de Cooperação 
para Docência

o Universidade Central da Venezuela
o Fundação Instituto Camões de Cultura
o Fundação Cultural Luso-Venezuelana Camões

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO 



0131

RELATÓRIO 
 DE ATIVIDADES 2014 
SÍNTESE

CANADÁ

COORDENAÇÃO DE ENSINO PORTUGUÊS 
NO ESTRANGEIRO NO CANADÁ

Coordenadora: Ana Paula dos Santos Ribeiro

  Cátedras

o  Cátedra de Cultura Portuguesa, Universidade 
de Montreal 

 
  Centro de Língua Portuguesa

o Consulado de Portugal em Toronto

 

 Leitorado de Português

o Universidade de Toronto

 
 

  Protocolos de Cooperação 
para Docência

o Universidade de Montreal
o Universidade de Otava
o Universidade York

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO



CAMÕES, I.P. 
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ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA DO NORTE

COORDENAÇÃO DE ENSINO PORTUGUÊS 
NO ESTRANGEIRO NOS ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 

Adjunto de Coordenação: João Caixinha (Boston)

 

  Centro de Língua Portuguesa

o Universidade de Massachusetts - Boston 
o  Universidade do Estado de Nova Jérsia 

– Rutgers

 Leitorados de Português

o Universidade de Massachusetts, Boston 
o Universidade Georgetown, Washington

 

  Protocolos de Cooperação 
para Docência

o Universidade da Califórnia – Berkeley
o Boston College
o Universidade Northeastern 
o Universidade do Ohio – Columbus
o Universidade de Massachusetts - Dartmouth 
o  Universidade do Estado de Nova Jérsia 

- Rutgers 
o Universidade de Nova Iorque - Queens College 
o Universidade de Nova Iorque 
o Universidade de Porto Rico
o Universidade Brown
o Rhode Island College
o Universidade da Califórnia - San Jose
o Universidade da Califórnia - Santa Bárbara
o APPEUC
o Universidade de Massachusetts – Lowell

 

  Memorando de Entendimento

o  Direção Escolar de Condado de Miami-DADE, 
Florida

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO 



0133

RELATÓRIO 
 DE ATIVIDADES 2014 
SÍNTESE

 

MÉXICO

  Cátedras

o  Cátedra José Saramago, Universidade Nacional 
Autónoma do México

 

  Centro de Língua Portuguesa

o  Universidade Nacional Autónoma do México - 
Cidade Universitária

o  Universidade Nacional Autónoma do México - 
Campus Acatlán 

 

 Leitorados de Português

o  Universidade Nacional Autónoma do México 
(UNAM)

 

4.  REDE EXTERNA: 
LÍNGUA, CULTURA, COOPERAÇÃO



0. SUMÁRIO EXECUTIVOCAMÕES, I.P. 
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5. GLOSSÁRIO

AC   Acordo (s) de Cooperação Cultural 

ACP Países de África, Caribe e Pacifico 

APD  Ajuda Pública ao Desenvolvimento

APD Ajuda Pública ao Desenvolvimento 

AULP  Associação das Universidades 
de Língua Portuguesa

BAD Banco Africano do Desenvolvimento 

BDCOOP Base de Dados da Cooperação 

CAD  Comité de Ajuda ao Desenvolvimento 
da OCDE

Camões, I.P.  Camões – Instituto da Cooperação 
e da Língua, I.P.

CCA  Conselho Coordenador de Avaliação 
do Camões, I.P. 

CCP  Centros Culturais Portugueses 
do Camões, I.P. 

CE  Comissão Europeia 

CEI-IUL  Centro de Estudos Internacionais 
do Instituto Universitário de Lisboa 

CEPE  Coordenação (ões) de Ensino 
Português no Estrangeiro

CIDAC  Centro de Intervenção para o 
Desenvolvimento Amílcar Cabral

CLP  Centros de Língua Portuguesa do 
Camões, I.P.



0137

RELATÓRIO 
 DE ATIVIDADES 2014 
SÍNTESE 5. GLOSSÁRIO

COHAFA  Grupo de Trabalho do Conselho 
Europeu para Ajuda Humanitária 
e Ajuda Alimentar

CP Cooperação Portuguesa 

CPD  Coerência das Políticas para 
o Desenvolvimento Sustentável 

CPLP  Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa

CVC  Centro Virtual Camões, I.P.

DAB  Divisão de Assuntos Bilaterais 
do Camões, I.P.

DACE  Divisão de Acção Cultural Externa 
do Camões, I.P.

DAJC  Divisão de Apoio Jurídico e 
Contencioso do Camões, I.P.

DAM  Divisão de Assuntos Multilaterais 
do Camões, I.P.

DASC  Divisão de Apoio à Sociedade Civil 
do Camões, I.P.

DCEPE  Divisão de Coordenação do Ensino 
Português no Estrangeiro do Camões, 
I.P.

DGE Direção-Geral da Educação 

DGFP  Divisão de Gestão Financeira 
e Patrimonial do Camões, I.P.

DPC  Divisão de Programação da 
Cooperação do Camões, I.P.

DPFC  Divisão de Programação, Formação 
e Certificação do Camões, I.P.

DPRH  Divisão de Planeamento e Recursos 
Humanos do Camões, I.P.

DSC  Direção de Serviços de Cooperação 
do Camões, I.P.

DSLC  Direção de Serviços de Língua 
e Cultura do Camões, I.P.

DSPG  Direção de Serviços de Planeamento e 
Gestão do Camões, I.P.

EAQUALS  Evaluation and Accreditation of Quality 
in Language Services 

EAU  Emirados Árabes Unidos 

ECDPM  European Center for Development 
Policy Management 

ED Educação para o Desenvolvimento

EES European Evaluation Society 

ENED  Estratégia Nacional de Educação para 
o Desenvolvimento 

EPE Ensino Português no Estrangeiro 

ESPAP  Entidade de Serviços Partilhados 
da Administração Pública

EUNIC  European Union National Institutes 
for Culture

FECOP  Fundo Empresarial da Cooperação 
de Moçambique 

FED  Fundo Europeu para 
o Desenvolvimento 

FNUAP  Fundo das Nações Unidas para 
a População 

G19  Grupo de doadores, bilaterais 
e multilaterais, de apoio geral 
ao orçamento do estado da República 
de Moçambique



0. SUMÁRIO EXECUTIVOCAMÕES, I.P. 
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g7+  Intergovernmental organization 
of countries that have recent 
experience of conflict

GAA  Gabinete de Avaliação e Auditoria 
do Camões, I.P.

GDC  Gabinete de Documentação 
e Comunicação do Camões, I.P.

GENE  Global Education Network Europe

GeRFiP  Gestão de Recursos Financeiros 
em modo Partilhado

GPAC  Gabinete de Programas e Acordos 
Culturais do Camões, I.P.

IADE  Instituto de Arte, Design e Empresa

IC  Instituto Camões 

IDEAS  International Development Evaluation 
Association

IGCP  Agência de Gestão da Tesouraria 
e da Dívida Pública, EPE 

IGDC  Inspeção-Geral Diplomática e Consular 

IILP  Instituto Internacional da Língua 
Portuguesa 

IMVF Instituto Marquês de Valle Flôr 

INA  Direção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas 

INCAF  International Network on Conflict and 
Fragility 

IPAD  Instituto Português de Apoio 
ao Desenvolvimento 

LP  Língua Portuguesa 

MdE  Memorando (s) de Entendimento 

MDN  Ministério da Defesa Nacional
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MEC  Ministério da Educação e Ciência 

MFAP  Ministério das Finanças 
e da Administração Pública

MNE  Ministério dos Negócios Estrangeiros

OCDE  Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico

OCS Órgão (s) de Comunicação Social 

ODS  Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável 

OIM  Organização Internacional para 
as Migrações 

ONGD  Organização (ões) Não-Governamental 
(ais) para o Desenvolvimento 

ONU  Organização das Nações Unidas

PALOP  Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa 

PEC  Programa (s) Estratégico (s) 
de Cooperação

PED  Projetos de Educação para 
o Desenvolvimento

PeFi  Plano Estratégico de Formação 
Integrada do Camões, I.P. 

Peer Review  Exame/Revisão pelos pares

PeTic  Plano Estratégico para as Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
do Camões, I.P.

PFC  Pontos Focais da Cooperação

PG  Parceria Global para a Cooperação 
para o Desenvolvimento Eficaz 

PIC  Programa (s) Indicativo (s) 
de Cooperação 

5. GLOSSÁRIO
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PIN Programa (s) Indicativo (s) Nacionais

PLE  Português Língua Estrangeira

PLH Português Língua de Herança 

PLS Português Língua Segunda 

PME´s Pequenas e Médias Empresas 

PNUD  Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento 

POCP  Plano Oficial de Contabilidade Pública

PT  Portugal

QUAR  Quadro de Avaliação 
e Responsabilização

SADC  Southern African Development 
Community

SGPVE  Sistema de Gestão do Parque 
de Veículos do Estado

SGQ Sistema de Gestão da Qualidade 

SIADAP  Sistema Integrado de Avaliação 
de Desempenho da Administração 
Pública

SII Sistema Integrado de Informação

SIICP  Sistema de Informação Integrado 
da Cooperação Portuguesa

TOSD Total Official Support For Development

UA União Africana 

UE União Europeia

UN Habitat  United Nations programme for human 
settlements

UO  Unidade (s) Orgânica (s) do Camões, 
I.P. 

5. GLOSSÁRIO








