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O Referencial Camões PLE é um documento 
de caráter didático criado pelo Camões, I.P. 
com o objetivo de facultar aos profissionais 
da rede Camões e a outros intervenientes 
ligados ao ensino, aprendizagem e avaliação 
de português como língua estrangeira, um 
referencial de conteúdos que os apoiem na 
conceção e organização de cursos de PLE. 

cAmões, i.P. APResentou o Ano letivo de 2017-2018

No atual ano letivo, há mais 26 instituições de ensino superior e organizações 
internacionais com as quais o Camões, I.P. coopera, fruto de novos protocolos negociados, 
assim como três novas cátedras e dois novos leitorados. Nos níveis básico e secundário, 
há 88.162 alunos a aprenderem português como língua estrangeira e mais de 72 mil a 
estudá-lo com língua de herança - um número que está ainda em aberto, já que em alguns 
países o período de inscrições ainda estava a decorrer aquando da apresentação pública da 
rede do Ensino Português no Estrangeiro (EPE)

“Um salto qualitativo 
importantíssimo”

AlemAnhA

Na 69ª edição da Feira do Livro de Frankfurt, 
que decorreu de 11 a 15 de outubro de 
2017, Portugal esteve representado com 
mais de 50 editoras.

Portugal na Feira do 
Livro de Frankfurt 

Para o Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Augusto Santos 
Silva, a presença do Camões, 
I.P. em 86 países significa 
“a presença de Portugal e 
a natureza global da língua 
portuguesa, falada hoje por 
260 milhões de pessoas”. 

BRAsil

Cátedra João Lúcio 
de Azevedo criada na 
Universidade do Pará

A cátedra visa “estreitar os laços de cola-
boração com vista à pesquisa e difusão da 
História, Cultura, Literatura de Portugal e da 
Amazónia, incluindo as suas relações com 
as culturas de expressão portuguesa”, infor-
ma o Camões, I.P.
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Há novidades na rede EPE nos níveis básico secundário e superior
No atual ano letivo, há mais 26 instituições de ensino superior e organizações internacionais com as quais o Camões, I.P. coopera, fruto de novos protocolos negociados, assim como três novas cátedras 
e dois novos leitorados. Nos níveis básico e secundário, há 88.162 alunos a aprenderem português como língua estrangeira e mais de 72 mil a estudá-lo com língua de herança - um número que está 
ainda em aberto, já que em alguns países o período de inscrições ainda estava a decorrer aquando da apresentação pública da rede do Ensino Português no Estrangeiro (EPE)

ministRo dos negócios estRAngeiRos APontou metAs

PLH, PLE e ensino superior: três caminhos paralelos e três valências de igual importância

Nos Estados Unidos da América, um dos adjuntos-de 
coordenação ascendeu a coordenador. O mesmo ocorreu 

na África do Sul. E no Luxembrugo, para além do 
coordenador, a estrutura conta agora como uma adjunta 
de coordenação. A outra novidade assenta na perspetiva 
da criação de uma coordenação de ensino na Argentina 

O ano letivo de 2017-2018 na 
rede do Ensino Português no Estran-
geiro (EPE) tutelada e apoiada pelo 
Camões, I.P., traz várias novidades a 
nível do básico e secundário - tanto 
no ensino do Português Língua Es-
trangeira (PLE) como do Português 
Língua de Herança (PLH) - e tam-
bém no âmbito da docência da lín-
gua portuguesa a nível universitário.

A apresentação pública da rede 
decorreu na sede do Camões, I.P. a 
13 de setembro, numa sessão con-
duzida pela presidente do Instituto, 
Ana Paula Laborinho, e presidida 
pelo Ministro dos Negócios Estran-
geiros, Augusto Santos Silva, com 
a presença da Secretária de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Coo-
peração, Teresa Ribeiro.

No atual ano letivo, há mais 26 
instituições de ensino superior e or-
ganizações internacionais com as 
quais o Camões, I.P. coopera, fruto 
de novos protocolos negociados, as-
sim como três novas cátedras e dois 
novos leitorados.

Nos níveis básico e secundá-
rio, há 88.162 alunos a aprende-
rem português como língua estran-
geira e mais de 72 mil a estudá-lo 
com língua de herança - um núme-
ro que está em aberto, já que em al-
guns países o período de inscrições 
ainda estava a decorrer aquando da 
apresentação pública da rede.

Plh: RefoRço de estRutuRAs 
de cooRdenAção

No âmbito do ensino do portu-
guês como língua de herança, uma 
das novidades relaciona-se com al-
terações em algumas estruturas de 
coordenação e ainda com a pers-
petiva da abertura de uma nova. 

“Alguns adjuntos de coordenação 
passaram a coordenadores, num 
grande esforço de reforço dessas 
estruturas de coordenação”, reve-
lou Ana Paula Laborinho.

Nos Estados Unidos da Amé-
rica, um dos adjuntos de coorde-
nação ascendeu a coordenador. O 
mesmo ocorreu na África do Sul. E 
no Luxemburgo, para além do coor-
denador, a estrutura conta agora 
como uma adjunta de coordenação. 

A outra novidade assenta na 
perspetiva da criação de uma coor-
denação de ensino na Argentina. 

A presidente do Camões, I.P. 
explicou que “um pedido” feito ao 
Instituto se traduzirá na criação de 
uma coordenação “em articulação 
com um leitorado, na medida em 
que há também uma comunidade 
que precisa dessa presença”. 

Ana Paula Laborinho atuali-
zou ainda informações relaciona-
das com duas questões que foram 
consideradas “complexas ao longo 
do ano”: as alterações ao ensino do 
português vividas em França e no 
Luxemburgo. 

Em julho de 2016, os minis-
tros da Educação de Portugal e de 
França assinaram um memorando 
de entendimento que permitiu ao 
português passar a integrar os cur-
rículos do sistema escolar francês, 
como língua estrangeira. 

Tal ocorreu com a substituição 
dos cursos ELCO (Ensino de Lín-
gua e Cultura de Origem) pelo dis-
positivo EILE (Ensino Internacional 
de Línguas Estrangeiras), que veio 
consolidar o português como língua 
viva estrangeira no sistema educa-
tivo francês. 

Uma alteração que, traduzi-
da em números, representou um 
aumento do número de cursos: 
“passamos de 344 em 2016 para 
579 em 2017, com a abertura de 
duas novas Secções Internacio-
nais de português - em Estrasbur-

go e em Fontainebleau”, revelou a 
responsável.

No Luxemburgo a novidade 
é a nova modalidade de ‘ensino 
complementar’ de português - em 
substituição dos cursos integrados 
- que será dinamizada neste ano le-
tivo em Esch Sur Alzette, resultan-
te de um acordo entre Portugal e o 
Grão-Ducado. 

“No Luxemburgo, houve uma 
grande preocupação ao longo do 
ano, com o fim dos cursos integra-
dos. A ideia, muitas vezes genera-
lizada, é que se iria acabar com os 
cursos. Na altura havia 500 alu-
nos que poderiam ficar sem cursos, 
mas a verdade é que em grande 
diálogo com as instituições, no-
meadamente do Luxemburgo, con-
seguimos montar os cursos com-

plementares numa articulação com 
o sistema de ensino luxemburguês. 
E mais, garantindo a continuação 
das aprendizagens nos ciclos 2 a 
4”, sublinhou Ana Paula Laborinho. 

Esta alteração traduz-se já num 
inicio de ano letivo com mais três 
escolas e com mais alunos a apren-
derem português. “Estamos certos 
de que esta é uma experiência con-
solidada e que vai dar bons resul-
tados”, assegurou a responsável. A 
nova modalidade mantém o ensino 
do português dentro das escolas e 
com o aval das autoridades educa-
tivas do Luxemburgo, já que terá 
uma avaliação validada pelo pró-
prio sistema luxemburguês e lan-
çada no boletim de notas do aluno.

Ainda no âmbito do PLH, foi 
referido o projeto-piloto ‘Português 
Mais Perto’, que está a ser dina-
mizado desde 2016 no Canadá e 
nos Estados Unidos da América em 
nove escolas e para um público es-
colar de 641 alunos, e que servi-
rá também para fazer formação de 
professores. Refira-se que o ‘Portu-
guês Mais Perto’ é uma nova fer-
ramenta disponível para o ensino 
e aprendizagem do português, re-
unindo dezenas de aulas interati-
vas para a aprendizagem da língua. 

Esta ferramenta interativa des-
tina-se, sobretudo, a auxiliar as 
crianças e jovens que iniciaram o 
percurso educativo em Portugal 
e, agora, em virtude da emigra-
ção temporária dos seus pais, es-
tão a residir no estrangeiro, tendo 
no seu horizonte voltar ao sistema 
escolar português; mas também 
para as crianças e jovens de ori-
gem portuguesa, escolarizados no 
estrangeiro e que aprendem portu-

guês como língua de herança, ex-
plicava uma nota divulgada pelo 
Camões, I.P. por altura do lança-
mento do projeto-piloto.

Ple: APostA cAdA vez mAioR 
no Básico e secundáRio

São 15 países, 88.162 alunos, 
1.013 professores. Os números do 
ensino do Português Língua Estran-
geira (PLE) nos sistemas básico e 
secundário demonstram que o Ca-
mões, I.P. está “cada vez mais a 
apostar” no PLE nestes dois níveis 
de ensino, como referiu a presiden-
te do Instituto. Se na Europa “todo 
este processo está em desenvolvi-
mento”, em África há países que  
são apontados como exemplo do 
interesse na aprendizagem desta 
língua. 

É o caso do Senegal, da Costa 
do Marfim ou da Namíbia que têm 
cada vez mais alunos. “Na Costa do 
Marfim já temos quase mil alunos, 
no Senegal estamos com quase 45 
mil alunos e há também a experiên-
cia na Tunísia onde, a pouco e pou-
co, vamos fazendo esse caminho de 
introdução do português”, estimou.

Os números divulgados na 
apresentação da rede EPE para 
2017-2018 indicam que no Sene-
gal há 44.375 alunos a aprende-
ram português e 435 professores. 
Na Namíbia,  são 1.919 alunos e 
23 professores, na Costa do Mar-
fim há 948 alunos e na Tunísia há 
atualmente 25 alunos e um profes-
sor no ensino PLE. 

No continente americano, os 
Estados Unidos da América  - com 
8.371 alunos e 144 professores 
- foi também apontado como um 
caso de sucesso. Outros países a 

Para o Ministro dos Negócios Es-
trangeiros, a presença do Camões. 
I.P. em 86 países significa “a presen-
ça de Portugal e a natureza global da 
língua portuguesa, falada hoje por 
260 milhões de pessoas”. Augus-
to Santos Silva, que falava na apre-
sentação pública da rede EPE para 
2017-2018, apontou os objetivos e 

desafios da internacionalização da 
língua portuguesa.

No âmbito do ensino do portu-
guês como língua de herança, o go-
vernante falou sobre os “novos desa-
fios” do alargamento da procura em 
países como a Argentina ou os Es-
tados Unidos e as alterações ao en-
sino em França e no Luxemburgo. 

Sobre França, destacou a vantagem 
da transição “para uma nova atitu-
de de o encarar não apenas como 
a lingua originária de comunidades 
migrantes, mas como uma das gran-
des línguas vivas do mundo”. Sobre 
a instituição dos cursos complemen-
tares no Luxemburgo, referiu que os 
dados “mostram que esse esforço 

foi positivo, visto que aumentam os 
cursos e aumenta a procura por es-
ses cursos”.

E sublinhou que se há hoje, em 
números redondos, “cerca de 75 mil 
crianças e adolescentes de origem 
portuguesa que aprendem a sua lín-
gua de herança”, temos “quase 90 
mil estudantes em diferentes países 

de três continentes - África, America 
e Europa - que estudam português 
como língua estrangeira no seu cur-
riculo básico e secundário”. 

Isto sem esquecer, os “quase 95 
mil que estudam português em uni-
versidades” um pouco por todo o 
mundo, números indicativos de que 
também a nível superior “o nosso 



27  de OUTUBRO de 2017

cAmões, i.P. APResentou o Ano letivo de 2017-2018

p. 21

Há novidades na rede EPE nos níveis básico secundário e superior
No atual ano letivo, há mais 26 instituições de ensino superior e organizações internacionais com as quais o Camões, I.P. coopera, fruto de novos protocolos negociados, assim como três novas cátedras 
e dois novos leitorados. Nos níveis básico e secundário, há 88.162 alunos a aprenderem português como língua estrangeira e mais de 72 mil a estudá-lo com língua de herança - um número que está 
ainda em aberto, já que em alguns países o período de inscrições ainda estava a decorrer aquando da apresentação pública da rede do Ensino Português no Estrangeiro (EPE)

PLH, PLE e ensino superior: três caminhos paralelos e três valências de igual importância

provar que “a pouco e pouco” o Ins-
tituto está a fazer um bom trabalho 
são o Uruguai, com 2.300 alunos e 
80 professores, e a Argentina, onde 
há 1.825 alunos e 37 docentes li-
gado ao PLE.

De referir ainda os números 
da Europa: atualmente há 27.786 
alunos e 284 docentes na modali-
dade PLE, sendo Espanha o país 
mais representativo, com 26.830 
estudantes e 263 professores.

Ainda sobre a oferta de PLE, 
Ana Paula Laborinho referiu o pro-
jeto ‘eLearning Camões’ voltado 
para o ensino à distância em dife-
rentes áreas do saber. Com recurso 
a uma plataforma tecnológica alo-
jada na internet foi criado para pos-
sibilitar a aprendizagem da língua 
portuguesa em qualquer parte do 
mundo. 

Além de estar pensado para 
alunos, tanto em regime de autoa-
prendizagem como de tutoria, per-
mite aos docentes fazerem cursos 
de formação contínua. “Este é outro 
projeto fundamental”, assume Ana 
Paula Laborinho, revelando que de-
verão ser lançados “quatro projetos 
de ‘eLearning’, usando as nossas 
ferramentas mas usando também 
os professores que temos nos locais 

para dinamizar aquilo que já é uma 
oferta, mas que esperamos que ve-
nha a ser reforçada”. 

Por fim, a presidente do Ca-
mões, I.P. destacou o Referencial 
Camões PLE, elaborado pelo Ins-
tituto e que já tem a chancela do 
Conselho da Europa. A responsá-
vel apresentou-o como “algo que 
era essencial para a língua portu-
guesa”. Até agora, as línguas que 
tinham um referencial para o seu 
ensino, aprendizagem e avaliação 
como língua estrangeira eram o in-
glês, o espanhol, o francês, o ita-
liano e o alemão. Desde 14 de se-
tembro, o Referencial Camões PLE 
pode ser descarregado gratuita-
mente no portal do Camões, I.P. por 
todos aqueles que o quiserem usar.

ensino suPeRioR: mAis 
cátedRAs e leitoRAdos

As estratégias de consolidação 
e reforço da Rede EPE em 2017-
2018, também se vão fazer sen-
tir a nível de ensino superior, onde 
a projeção do Camões, I.P. aponta 
para 95 mil alunos neste ano letivo. 

A começar pelos leitorados, 
que passarão de 49 para 51, com 
a abertura de um Leitorado de Por-
tuguês na Universidade de Estocol-

São 15 países, 88.162 alunos, 1.013 professores. Os 
números do ensino do Português Língua Estrangeira nos 
básico e secundário demonstram que o Camões, I.P. está 
“cada vez mais a apostar” no PLE nestes dois níveis de 
ensino, como referiu a presidente do Camões, I.P.

mo, Suécia, e de outro na Univer-
sidade Felix Houphouet Boigny, na 
Costa do Marfim. Também a pre-
sença de cátedras do Camões, I.P. 
em universidades estrangeiras, 
será reforçada. “As Cátedras têm 
tido um aumento muito significati-
vo”, sublinha Ana Paula Laborinho, 
lembrando que para abrir uma cá-
tedra “é necessário um longo perío-
do de negociações”. 

Às 43 cátedras já existentes, o 
novo ano letivo vai acrescer mais 
três: a Cátedra Camões na Universi-
dade de Andorra, a Cátedra Eduar-
do Lourenço, na Universidade Aix 
Marseille, em França e a Cátedra 
João Lúcio de Azevedo, na Univer-
sidade Federal do Pará, Brasil. 

Recorde-se que a Cátedra Ca-
mões foi assinada em setembro, 
durante a viagem do Presidente da 
República ao Principado de Andor-
ra. Reveste-se de grande importân-
cia, já que representa uma nova 
etapa para o ensino da língua por-
tuguesa no Principado - já que até 
agora estava restrito aos níveis bá-
sico e secundário. 

“É um dos nossos objetivos ter 
uma presença cada vez maior no 
ensino superior e a criação de cá-
tedras é um patamar importantíssi-
mo de formação superior”, afirmou 
a Presidente do Camões, I.P. 

em 401 instituições de 
ensino suPeRioR

No ano letivo de 2017-2018 
serão 401 as instituições de ensino 
superior e organizações internacio-
nais com as quais o Instituto coope-
ra: mais 26 do que em 2016, fru-
to de novos protocolos negociados. 
“Já temos uma presença em todos 

estes países, são parcerias adicio-
nais que estamos a realizar e que 
permitem uma consolidação maior 
do ensino da língua portuguesa em 
cada uma das regiões do globo. São 
26 novas parcerias, mas há muitas 
mais que nos são pedidas”, frisou.

Ana Paula Laborinho deu al-
guns exemplo do reforço da pre-
sença do português a nível uni-
versitário. Na Colombia, onde já é 
lecionado na Universidade de Los 
Andes, passará a sê-lo também na 
Universidade Nacional. No Pana-
má será ensinado na Universida-
de Tecnológica  e na Venezuela, a 
Universidade Pedagógica Experi-
mental Libertador, arraca este ano 
com uma licenciatura voltada para 
a formação de professores.

Na Europa, “muitas universida-
des continuam a manifestar inte-
resse em fazer parcerias com o Ca-
mões, IP”, disse ainda Ana Paula 
Laborinho, revelando que na Gré-
cia há “um fortíssimo interesse para 
regressarmos, quer para a Univer-
sidade de Atenas, quer para a Uni-
versidade de Pantheion ou a Uni-
versidade de Salónica”. 

Quanto ao continente africano, 
o Camões, I.P. vai alargar a presen-
ça na Universidade de Cabo Verde, 
já que passará a estar também no 
pólo do Mindelo. 

E na Ásia os novos protocolos 
assinados permitiram, a partir des-
te ano letivo, a presença do Ca-
mões, I.P. no Instituto de Línguas 
Horizon de Riade, na Arábia Sau-
dita, e na Universidade de Kase-
tasart, na Tailândia, que vai ini-
ciar uma licenciatura em Estudos 
Portugueses. 

Neste ano letivo o Camões, I.P. 
vai abrir ainda dois novos Centros 
de Língua Portuguesa, um em Novi 
Sad, na Sérvia, e outro em Abidjan, 
Na Costa do Marfim.

Ao todo, a rede EPE do Camões, 
I.P. está presente em 86 países. Um 
número que tenderá a crescer, nas 
palavras da presidente do Instituto. 

“Continuamos a trabalhar nes-
te grande objetivo da promoção da 
língua portuguesa. E devo dizer que 
é fácil trabalhar neste domínio por-
que há cada vez mais interesse pelo 
português no mundo”, assegurou 
Ana Paula Laborinho. 

O Camões, I.P. vai abrir um leitorado na Universidade 
de Estocolmo, Suécia, e outro na Universidade Felix 
Houphouet Boigny, Costa do Marfim. Haverá ainda três 
novas cátedras: a Cátedra Camões na Universidade de 
Andorra, a Cátedra Eduardo Lourenço na Universidade 
Aix Marseille, em França e a Cátedra João Lúcio de 
Azevedo na Universidade de Belém do Pará, Brasil

caminho vem-se fazendo nesta lógi-
ca de consolidação e de desenvolvi-
mento progressivo”, destacou San-
tos Silva.

A concluir, o Ministro afirmou 
que o Camões I.P. aproxima-se “da 
meta” de chegar a “100 mil estu-
dantes em todo o mundo a estudar 
português a nível superior”, assim 

como da meta de “cooperar com 
500 instituições de ensino superior 
e organizações internacionais em 
todo o mundo”.

Sobre a procura do português 
como língua estrangeira, o gover-
nante defende que tal “projeta a in-
fluência global do português, mas 
também capacita todas essas pes-

soas para uma língua que abre por-
tas, que valoriza as competências 
pessoais e profissionais de quem a 
domina”. “Por isso é tão importante 
o trabalho coordenado nessas três 
valências. Insisto que nenhuma de-
las se diminui a outra, nenhuma de-
las se substitui a outra. São três ca-
minhos paralelos”, defendeu.
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AgendA 
de AtividAdes

AlemAnhA

Portugal na Feira do Livro 
de Frankfurt 

méxico

Programa de apoio 
à tradução edição e 
reedição de livros

BRAsil

Cátedra João Lúcio de 
Azevedo em Belém

Na apresentação das novidades da rede 
EPE para 2017-2018, tanto Ana Paula La-
borinho como Augusto Santos Silva des-
tacaram a importância de um documento 
validado pelo Conselho da Europa e que 
a partir deste ano passa a ser o referen-
cial para o ensino, aprendizagem e avalia-
ção do português como língua estrangeira, 
sendo assim um documento orientador im-
portante para a sua internacionalização: o 
Referencial Camões de Português Língua 
Estrangeira (PLE).

“um APoio essenciAl”
Para a Presidente do Camões, I.P. este 

documento representa “um salto qualitati-
vo importantíssimo” por ser um instrumen-
to “que pode definir programas, pode defi-
nir variadíssimos tipos de intervenção em 
matéria do Português Língua Estrangeira”. 

Ana Paula Laborinho considerou a sua 
aprovação e utilização como “o nosso pon-
to de honra”, por se apresentar como “algo 
que era essencial para a língua portugue-
sa”, lembrando que até agora, apenas o 
inglês, o espanhol, o francês, o italiano e 
o alemão tinham um documento de refe-
rência para o seu ensino, aprendizagem e 
avaliação como língua estrangeira.

O Ministro dos Negócios Estrangei-
ros também destacou o facto de o por-
tuguês passar a ser “a sexta língua que 
dispõe desse referencial”. “A preparação 
desse referencial faz-se no quadro da nos-
sa participação ativa nos métodos de en-
sino de línguas vivas do Conselho da Eu-
ropa e permite a todos os profissionais que 
trabalham nesta área, ter um apoio essen-
cial, um referencial, para o seu trabalho”, 
acrescentou. 

O Referencial Camões PLE é um docu-
mento de caráter didático criado pelo Ca-
mões, I.P. com o objetivo de facultar aos 
profissionais da rede Camões e a outros in-
tervenientes ligados ao ensino, aprendiza-
gem e avaliação de português como língua 
estrangeira, um referencial de conteúdos 
que os apoiem na conceção e organização 
de cursos de PLE. 

RefeRenciAl cAmões de PoRtuguês línguA estRAngeiRA

“Um salto qualitativo importantíssimo”

O Referencial Camões 
PLE é um documento de 
caráter didático criado pelo 
Camões, I.P. com o objetivo 
de facultar aos profissionais 
da rede Camões e a outros 
intervenientes ligados ao 
ensino, aprendizagem e 
avaliação de português 
como língua estrangeira, 
um referencial de conteúdos 
que os apoiem na conceção 
e organização de cursos de 
PLE. 

“O Referencial Camões de Português 
Língua Estrangeira (PLE) veio estabelecer 
especificações sob a forma de inventário 
de conteúdos dos seis níveis comuns de 
referência (estabelecidos para as línguas 
europeias pelo Quadro Europeu Comum de 
Referência para as Línguas-Aprendizagem, 
Ensino, Avaliação (QECR), do Conselho da 
Europa) para o ensino, aprendizagem e 
avaliação de quem tem uma outra língua 
materna e quer aprender o português como 
língua estrangeira”, explica uma nota di-
vulgada no portal do Camões, I.P.

A finalidade do documento é dar a to-
dos os intervenientes no ensino e aprendi-
zagem do português como língua estran-
geira, um documento de referência sobre 
os conteúdos relevantes “para o desenvol-
vimento das competências comunicativas, 
com diferentes utilidades para o processo 
de ensino”. 

São conteúdos com uma variedade de 
utilidades, como a conceção e organiza-
ção de cursos, a elaboração de programas 
de ensino e aprendizagem, a elaboração 
de materiais de ensino e aprendizagem, a 
planificação de aulas e de atividades didá-
ticas, a conceção e implementação de me-
todologias e instrumentos de avaliação, o 

apoio à ação pedagógica dos docentes e à 
reflexão sobre as suas práticas, a autoa-
valiação das aprendizagens dos aprenden-
tes, explica ainda a nota divulgada pelo 
Camões, I.P.

“Os profissionais relacionados com o 
ensino e aprendizagem de PLE poderão fa-
zer uso do Referencial Camões PLE para 
levar os aprendentes a identificar os pro-
cessos e os recursos implicados na reali-
zação das atividades linguísticas e, assim, 
promover o desenvolvimento da sua com-
petência comunicativa”, explicava Rui Vaz, 
Chefe da Divisão de Programação, Forma-
ção e Certificação do Camões, I.P. num ar-
tigo publicado no Encarte Camões de ou-
tubro do ano passado.

Publicado em 2001, o QECR - ao qual 
o Referencial Camões foi buscar as dire-
trizes europeias para o ensino do portu-
guês como língua estrangeira – é apontado 
como um ponto de viragem nas descrições 
sobre o processo de ensino, aprendizagem 
e avaliação de línguas estrangeiras, “des-
crevendo ao longo de seis níveis (do A1 
ao C2) aquilo que os aprendentes de uma 
língua têm de aprender para serem capa-
zes de comunicar nessa língua”, recorda-
va ainda Rui Vaz. 

No âmbito da presença de Portugal en-
quanto país convidado de honra da Feira do 
Livro de Guadalajara 2018, o Camões, I.P. e 
a DGLAB criaram um programa especial de 
apoio à tradução, edição e reedição intitulado  
‘Portugal – Guadalajara 2018’. O programa 
destina-se a apoiar as editoras latino-ameri-
canas que queiram publicar obras de autores 
portugueses, ou africanos de língua portugue-
sa, para a Feira de Guadalajara em 2018. Es-
tão abrangidas obras nas áreas da ficção, poe-
sia, ensaio literário, livros ilustrados e banda 
desenhada. A data limite de entrega de candi-
daturas é o dia 15 de fevereiro de 2018, e os 
apoios a conceder serão comunicados às edi-
toras no dia 12 de março de 2018. 

Na 69ª edição da Feira do Livro de Frank-
furt, que decorreu de 11 a 15 de outubro 
de 2017, Portugal esteve representado com 
mais de 50 editoras, a grande maioria das 
quais se encontra localizada, como é tradi-
ção, no Stand comum da APEL. Os organiza-
dores da Feira, cujo país convidado de hon-
ra este ano foi a França, contavam receber 
278.000 visitantes, dos quais 140.000 pro-
fissionais, bem como de 9.300 jornalistas e 
bloguistas. Três escritores portugueses esti-
veram presentes em eventos dedicados à lite-
ratura portuguesa, da iniciativa e com o apoio 
da Embaixada de Portugal em Berlim e o Ca-
mões, I.P. : Patrícia Portela, Rui Cardoso Mar-
tins e Fernando Pinto do Amaral.

O Camões I.P. e a Universidade Federal 
do Pará acordaram na criação da Cátedra 
João Lúcio de Azevedo, “que visa estreitar 
os laços de colaboração com vista à pesqui-
sa e difusão da História, Cultura, Literatura 
de Portugal e da Amazónia, incluindo as suas 
relações com as culturas de expressão por-
tuguesa”, informa o Instituto numa nota di-
vulgada no portal. 

No ambito desta cátedra, será desenvol-
vido junto da universidade e da cidade de Be-
lém do Pará, “um conjunto de iniciativas de 
caráter científico e cultural que visem as se-
guintes linhas de investigação: cultura e lite-
ratura luso-afro-brasileira; história da língua 
portuguesa”, informa ainda o Camões, I.P.


