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Ficha Temática 

 

O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO ESTRANGEIRO 

 

O Ensino da língua portuguesa é prosseguido por duas vias complementares: como língua 
de herança e como língua internacional. 

A Rede de Ensino do Português no Estrangeiro como língua de herança (dirigida a filhos de 
portugueses e lusodescendentes) é gerida pelo Instituto Camões, sob tutela do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros. Subdivide-se em Rede Oficial (professores contratados e destacados 
pelo Estado Português) e a Rede Apoiada (professores contratados por escolas e associações 
locais). 

Rede Oficial: Alemanha, Andorra, Bélgica, Espanha, França, Luxemburgo, Países Baixos, Reino 
Unido, Suíça; África do Sul, Namíbia, Suazilândia e Zimbabué. 

Rede Apoiada: Canadá, Estados Unidos da América e Venezuela e Austrália. 

No atual ano letivo estão envolvidas 1477 escolas, 965 professores e 70.920 alunos. 

No ano letivo de 2018/2019, tendo em conta as necessidades apresentadas por cada uma 
das coordenações de ensino, foram adquiridos 28.797 manuais escolares para os alunos da 
rede oficial e da rede apoiada. Foi investido um total de 448 mil e 60 euros. 

No decurso desta legislatura houve um crescimento de 7,4 por cento das escolas 
aderentes à rede. 

Houve um crescimento de 18 por cento do número de professores. 

Houve um crescimento de 3,9 por cento do número de alunos. 
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De notar também a evolução que tem existido na realização de provas de certificação da 
aprendizagem de língua portuguesa no estrangeiro. Em 2018 realizaram-se 4115 exames 
deste tipo em 14 países, sendo o crescimento mais intenso na Austrália, África do Sul e Reino 
Unido.  

 

Também no domínio do ensino da língua merece referência o desenvolvimento da 
aplicação “Português mais Perto”. Esta não pretende substituir o ensino da língua portuguesa 
de modo presencial, mas assume-se como uma ferramenta complementar, especialmente 
relevante nos países onde o ensino da língua não está disponível. No ano letivo 2018/2019 a 
aplicação é utilizada por cerca de 600 utilizadores. 

 

É ainda importante referenciar a introdução curricular da língua portuguesa no ensino 
público de países estrangeiros como língua internacional. A dimensão conferida a esta medida 
permite que o Português seja aprendido não apenas pelos alunos com origem portuguesas, 
mas por todos os inscritos nesse sistema de ensino. Atualmente o português está integrado 
nos sistemas públicos de 20 países europeus, asiáticos, africanos e da América do Sul. 

Neste domínio merecem destaque os recentes acordos bilaterais estabelecidos entre o 
Governo Português para o aprofundamento do ensino da língua com os Governos de França, 
Luxemburgo e da Província do Gauteng (África do Sul), nomeadamente no que concerne à 
introdução do ensino da língua portuguesa na modalidade de ensino complementar. 

 

Noutra perspetiva, se considerarmos os leitorados de língua portuguesa (50) e os 
acordos ao nível do ensino superior, integrando os alunos do básico ao ensino superior, 
estaremos a falar de mais de 200 mil alunos que diariamente aprendem a língua de Camões.  

 

A língua portuguesa é hoje falada como língua materna por 261 milhões de pessoas no 
mundo. Trata-se da terceira língua mais falada fora da União Europeia e a mais falada do 
hemisfério sul. Estimativas das Nações Unidas apontam para que, até meados de 2015, venha 
a ser falada por mais de 380 milhões e até ao seu fim por perto de 500 milhões. 
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