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Conselho das Comunidades Portuguesas 

Armando do Nascimento Trigo Oia.s 
Conselheiro 

Exmo.Senhor.1 {enrique ?.Torres 
Director do Gabinctc de Liga�ao 

Dando seguimento ao pedido que me foi feito pelo Senhor a respeito da consulta ao ensino de 
Portugues no estnmgeiro aqui vai o meu ponto de vista. 

1.0 ensinp do Portugues cm Fran�a,c mais particularmente na regiao do Consulado de 
Clermont-Ferrand)e simplcsmcntc um caos.Cada v6s menos alunos, cada ves mais corrida ao 
lugar pela parte de certos professores. 

2.Os pontos positives do cnsino,sinccramcntc,nao sao nenhuns,tanto a nivel do ensino
primario,como do secundario e,infelizrnente,do superior.

3.Os pontos ncgativos stio varies: falla de professores do ensino oficial.Alguns dos poucos
que por ca ainda anda1n, infelismenteja falam tao mal portugues coma o com um dos
cmigrantes; como nao ha professores oficiais,recorrem aos contratados locais,pessoas,a maior
partc das v�zcs sem qualquer form,wao pedagci'gico-profissional adequada que desmotivam
quaquer um.A lern disso,as au/as de portugues comcpm sempre tarde ea mas horasJa quando
a maior parte dos pais ja decidi IJ que os filhos abandonassem o ensino do portuguSs.

4.Enonnes. Nao nos esque9amos quc cstamos cm plcno desenvolvimento europeu.E esse
desenvolvimento passa, obdgatoriamente,pela afirma9ao de uma lingua,d7 uma Cultura.Sem 
cssas bases, vatno-nos limitar a ver o comboio passar no apeadeiro,para nos nem sequer vai 

C 
abrandar a rnarcha. 

5.Soluyoes? Muito modestamente,sugeriria a mudan9a imcdiata de todos os professores que
por ca andam ha dezenas de anos sempre nos mesmos locais.Renovar o ensino superior
enviando assist,;ntes e leitores competentes e,principalmcnte,motivados que nao venham para 
o cstrangeiro so para amealharem uns tostoes, fechando os olhos a pouca vcrgonha que por
estasTerras se vive.

\ 

Assina, o Consclh 'iro. i\rtnando Dias 
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Conselbo das ComunuJodes Portugues,a.s 

SEC�Ao LOCAL DA HOLANOA 

Exmo Sr 
Honriquo P. Torres 
Director do Gabinete de Liga9ao ao CCP 

s/ referencia: ···r:·------�---

Conforme consult.a do Sr Secretario de Estado das Comunidades, sobro Ensino de Portugues no 
Estrangeiro, datad.a do dia 09 de Dezern bro de 1999, devo informar, qu.e da parte do CCP Rolanda e 
uma grande preocupa9ao e um tema que nos temos empenhado para resolu�ao de alguns aspectos e 
que infelizmente temos s.ido pouco apoiados. Ainda recentemente enviei carta ao Sr. Secretario de 
Est.ido,( jw1to envio copia) sobre o que esta a acontecor na Haia com o Ensino Secundario e ate esta 
dato continuam O.!; crian�11s som tcrcm nccsso as aulQs, ondo so pa:Jsllram mil IS de tros moses. o quo 
neste memento me preocupa bast.-mte o futuro destes 20 jovens. 

Sobre as quest6es da consl.lita devo inforrnar quc n.as canclusoes do cncontro realizado cm 1998, 
e.>:.btem um c.c,njunto de iu!ormay'3es quc poderjo ser suflclentes para a consulta. No entanto queru 
aqui sublinhar algumas das perguntas: 

1. 0 E11sino de Portugues na Holanda, tem uma forma muito especial, dado que na Holandc, existe
uma politica muito especifica para o ensino de linguas estrangeiras. Poderei afirmar que tudo o
que tern a haver directamente com a responsabilidade cl.as auta.rquias Holandesas o ensino
estrut.uralment.e funciona, falta-lhe apoio pedag6gico, onde a Coordena¥iio poderia desempenhar
um papel import.ante

2. 0 ponto positive desse ensino tern sido as autoridades holandesas terem tide ate agora se
empcnhado em desenvolver este ensino de portugues e particularmente em Roterdao ser dado
ainda para alem da lingua Portuguesa o "criolo", dado a grande densidade da colonia cabo
verd i ana/p ortu gu esa.

3. Falta do apoio, falta de professo.res qua! ificados e em maior numero. Melhor Coordenai;;ao do
Ensino , a actual 6 i.ncompetente.

4. Necessid.ade de divulga�ao dos cursos existentes. Apoio as Comiss6es de pais, para serem elas os
motores de divulga�ao e elo de ligayao com a coordenayao e professores. Aumentar o curse para o
12 ano, mas verdadeiro, com uma equivalencia.

5. Ver Conclusoes do encontro,

Sem outro assunto de momenta, sou com os meus cumprimentos, 

Jose J. V. Xavier 
Conselheiro da Comunidade 
Port.uguesa na Holanda, 

Haia OJ de Janei10 <le 2000 
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Conselho das Corruin4iades Pom,.g,,esas 

SEC<;:AO LOCAL DA HOLANDA 

Exmo Si. Eng. Jose T.cllo 
Se<..relfuiu U.e E5.Laclo das Comw1idadc.:� Pm lugues.is 

Exm◊ Sr, 

,«s- 3S1 1 3946980 

Na qu.1lid.1de de Conselheiro da Com1utidadc Ponugucsa na Rolanda c simult,meam.ente de Coordenador da Comissi!o de 
Pais da Escola Portuguesa na Haia, venho desta form.a. larncnLar a falla de cornpctCncia quc est.i .J. scr se!:,ruida para com a eusino 

.�_sccuru:lario de Haia. 
(, 

Tnfdi7.mcntc e depois de varlildos apelos da Comissilo de Pais, dos pr6prios Pais e ah.mos, a Sra Coordem1dorJ. Peda.g6gicu 
Lm H.1ia� ao Sr Embaixador e t..nnbem ao pr6prio Directo1 do NEPE, u.i.J.1guCm qut;J <.:olalxJ1ar de fi.m11a a Jar r.:unliouidalle ;i 
esc.olandnde n 10 aiuno.s do ci;rso de llng,w. Po1tuguc;sa, 

ConcreLamcntc dc.s<Jc fcvcrdro de 1999 que a Sra Caordenndorn leve a infonna(j:30 de prohlcmas logisticn!-., na cscola ondc C 
n1inistrnda as aulas do ensino sccundario. S6 cm junho comunica aos pais ( nilo il. comissflo de pais) o f.nqo consumado peta 
coordcna.9:'fo das aulas passarem a ser <i se&,'1lnd.a-feirn e 11..1:to 8 sexta-Ieira conformc j:J. era praticado nos Ultimos. anos. Os pais 
logo nesse memento demonstmram nilo at..-cit:Jr csta imposii;11o da Coordenadora, dado que implica jovens de entre os 13 e 15 
unos levnnturem nwitos antes das 7 da manha para a cscola normal holandesu., quando regres&1m a cnsa encaminharem-se de 
irncdiato para o curso de lingua portuguesa. f(tra voJta.rcm a casa dcpois das 19 hor;_u;, fozerem trubnlhos de casa e estarem no 
out:ro dia J)rontos para a ensi..no holan.des. A sexra-fdra te:m a v.antagcm de haver rccuperai;:fio duraute todo o fim de semana. 

Se nilo basrasse os apelos fcitos pclos pals dos alunos, inclusivamente ao Sr Embaixador de Ponugal, a Sra Coordenadora 
c:mitc o parecer ao NEPE para a funcionamento dos curses para a scgunda-fdra, A Comissfio de Pais ofereceu U. (',0ordena9ao a 
solm;ilo de serem os pr6prios pais a pagarem a parte do -vigil:1ncia/segumrn;a da escola, pois este era o real problema. Depois de 
uma rcuniilo na Embaixada de Portugal, depois desrn Contiss�o de Pais conLac1ar o NEPE c dos rcqucsldos cxigidos par cstc 
orgaitismo estarem rcw1idos, vcio agora o NEPE a cl;,r o dito par niio dito, alegmulo ni!o estarem garamidas todas as condi_,;les. 

Esm situm;ilo 6 tilo caricata c s6 nil.a sc resolve porquc nao ha DOA YONTADE e aind.J INCOMPETDNCTA DA 
•. COORDENADORA, que limit,, cerca de 20 joveus portugueses a tcrern accsso a aprcndi,.agcm da lingua ponugucsa, c 11(10 qucr 

( 1mpreendcr quc C mais importante ter aluuos 11 .frequentar as curses que ter esses curses vazios dado a impossibllidade dos 
'-·-a1unos 11esse dia semanal deslocan:m�sc a c.scola. 

Assim Sr. Sccrctario de Est,,do, gosc,ria que desse o seu apoio de forrna a que estes 20 joveus tenham a possibilidade de 
poderem cominuar wn dia inais Wrdc de teren1 Ofb'lllho de Portugal e da Lingua Pom1guesa. 

Sem ouuo assU11to de momenta, sou t..-om as n1eus cumprimentos. 

Haia. o I de Dc:crnbro de 1999 

JosC Xavfor 

Consclhcirn da Co111unidade 
Porrub,uesn nn Holnnda 

� 004 
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.c,· 
Conselho d-.s Com11nidadc, 

Portugu11su 
J'riacipado de Aadorra 

C 

C 

4. Uma das possiveis oportu.nicfa<le:s para a melhoria do ensino, e que oportunam.ente ja fiz
chegar ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros, e a possibilidade de se utilizarem as
instal�l}es cedidas _pela ARPA - Casa de Portugal, para ai se impartirem classes de lingua
portuguesa a alunos menores de 8 anos e. ma.io.r�<:- de. l? anos e poster irnmente a adultos,
pois ja manifestaram o seu interesse pelo ensino da lingua portuguesa.

5. Como referi no ponto J., embora tudo indique que o ensino da lingua portuguesa no
Principado brevemente sera uma realidade, e prernaturo falar de rnedid.as para contribuir
para a evolu�ao do ensino quando, pot part� do pr6prio govemo portugues, ajnda na.o
foram toma.das as medidas necessari.as para que o mesmo seja uma realidade. No entanto
creio que se se adoptarem medidas para que se coloquem mais professores que possam dar
i.;obe-itura a toda a. comuoidade no� djfere:ntcs nucJco� populncionais, concorto7a que csto
valor estrategico para Portugal, sera. reconhecido por parte da comunidade portuguesa e
t.ambern por parte do governo andorrano, conhecedor desse valor.

Sempre a Vossa disposi�a.o, com os melhores cumprimentos� 

Guilhermc Rebelo 

Cons�lh�iro 
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Joao Fernando da Cunha Macliaclo 

Conselheiro da Comunidade Portuguesa de Frarn;a 
Area Consular Nogent-Sur-Mame 

Q 

Consulta ao Conselho das Comunidades Portuguesas 

I - Como avalla a situa9ao do ensino da lingua portuguesa no pais 
da sua residencia? 

Em 1961 contavam-se 50 000 portugueses em Fran<;a, quinze anos depois, 
800 000. Quern se preocupou com estes 1 0 % da populagao portuguesa em 
Fran9a? Com o alojamento, o trabalho, as doen9as (muitos clandestinos), e com o 
ensino do portugues aos filhos? Abandonados, ficaram entregues a si pr6prios e as 
centenas de associa96es que fonnararn, !Jc:Ha Be uefer1c..Jere1r1 e µreBE:H"varern o que 
de mais rico traziam nas suas trouxas, a If ngua portuguesa. 

Durante anos a fio, a nossa comunidade lutou para preservar e transmitir a 
lfngua portuguesa aos seus filhos em Fran9a. A lingua portuguesa foi ensinada nas 
associa96es, nas salas paroquiais, nas caves, nos corredores, nas barracas ,dos 
"bidonvilles", a luz de uma candeia, em condi96es precarias, desumanas, por um 
qualquer estudante com o setimo por acabar. 

Fui, durante dez anos, um dos responsaveis da Associa9ao Portuguesa de 
Sarcelles, periferia norte de Paris, em cujo locais foram administrados cursos de 
portugues ao longo de anos. Um estudante, mais tarde "animador lingufstico", 
exercia as fun96es de professor para uma centena de alunos por semana. Os pais 
sempre se mostraram motivados e empreendedores no seio da Comissao de Pais 

(_ 
por eles formada, para dirigir a nossa "escola". 

0 Sonho, esse esteve sempre presente. 0 regresso rapido a Portugal 
motivava tudo e todos e, acima de tudo, era impensavel os nossos filhos serem 
estrangeiros no nosso pr6prio pafs. 0 futuro desses alunos estava intimamente 
ligado ao regresso tao desejado dos pais. 

Com o 25 de Abril de 1974, as linguas soltaram-se e as consciencias 
avivaram-se. Multiplicaram-se os debates dentro e fora das associa96es e deste 
morlo surgiu uma outra ideia em torno do estatuto da nossa lfngua em Fran9a. Em 
1977, surgem os Acordos Franco-Portugueses definindo os campos de ac9ao para 
Portugal (ensino primario) e para Fran9a (ensino secundario). 

Os referidos acordos vem, enfim!, reconhecer oficialmente a lingua 
portuguesa e coloca-la ao !ado das demais linguas europeias, retirando-lhe (pelo 
menos no papel. .. ) o estatuto de lingua de emigrante, lingua de "segunda zona". 
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l:'ara: 

E:.mo. Sr. Dr. Henri'lue P. Torres 
Director do Gabinete de L1ga9ao ao 
Conselho das Comunidades Ponuguesas 
Fax 00351 (21) 394 69 80 

Assunto: 
Consul.ld dO CCP sobn., o Endno 

lJortmund, 28 Janeiro 2(.)(X) 

Primeiro lugar, reconhe'ro queja vai um pouco tardio a minha solicitai.ao de V .Exa.,. do 
Conse!heiro sobre o ensino destc pais, 
l:!stivemos no periodo das festas familiares, carencias de tempo para. vfuios problemas 

· acumulados, enfirn desculpas.

A minha aprecia<i,iio sabre o cnsino, talvez nao seja eu coma Conselheiro mais indicado para esta \ 
consulta, Pois ternos neste pais, uma coordenadora para o ensino, professores portugueses e
alem disso este pafs e muito grande com varios Estados e com diferentes Ministros para a
.Pidlam�o ha muitos interesses da parte, govcrnamental, coordenadores, professores, pais, da
qua! me e alheio.
Mas, tenho algumas inforrna1reles de base como por exemplo:

1. • (J ensino de portugues, para os nossos filhos e agora para as nossos netos, foi
desde sempre na Alemanha, uma pedra das mais diffceis de compilar. As vezcs melhor num
l:istado, pior noutro Estado e noutras situa,;;Oes lastimaveis em todos as nstados. Raramente
indo ao encontro de todos □$ intervenientes.
Vai tambem do desejo dos pais, pela resolu9iio do ensino a optar para as seus filhos,
Nao esquecemos, quc, conquanio a primeira gera9i'io, houve lutas dos para que o nosso
Govern a envia-se protessores. Foi o cornei;:o.
Come� entao a surgir, ap6s a 25 de Abrii, mais professores, ]ivros didacticos, interesse dos
nossos governantes par envio tambem de livros, dos nossos escritores para as Associa91iesja
existentes.
Segue-sc depais um periodo de marasmo e de expectativa, sabre este tema, da qual cria-se entre
a emigra<r:io, com uma consulta ao emigraote atraves de professores portugueses, conl1a1iado5
com esse marasrno do Uoverno. Morren, entao pouco depois, com falta de interesse tambem
dos pais, opinando que era vindo de uma politica da esquerda.
Neste memento devido ao :facto, de as nossos tilhos, agora pais, (2'.gcra<;:iio), melhor
integrados neste pafs, est1l.o menos impressionados, quanto a lingua portuguesa para as seus
iilhos. Assimilam tmtre eles e seus filhos a lingua deste pafs e esporadicamente a I fngua dos
aves. Mas, creio eu quc nil.u e dramo.tico eRte tema, porque islo mu<la co11soante ns gern�i'ie£
vindouras. l:'orque a polil1<.:a urni.ll! Llilllb<!m, a a<'cmomia e prohl�ma• socials.
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TambCm seria inovado?' incentivar esta segunda g.ern£ao. receherem em f"":'r!����= �?. �,,.., ---::--=. 

vindas de Portugal, da Embai;o;ada ou dos Consulados, boletins, informa96es, dados sobre 
variadfssimas questoes. 
t' uma questao de maior e>rramento, de funcionarios, de t.raballio, rnas, l1m ia <le t:erLeLa u11ia 
certa motivii',i!o dos JX>rlugueses aqui radlcados, pois nem todos vao As Associa900s, ondc 
essas alguma informa90es estiio penduradas na parede. 

Sem mais os meus melhores cumprimentos, despedindo-me respeitosamente, 

Renato Calvano 

29/01 '00 SAB 11:30 
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Co11Selho das Comunidades Portuguesas 

FF.RNANDO MARQlJF.S PlNHAL 

C.C.P. ESPANHA 

quer junto da comunidade local'! Poder-se-a'o encontrar formulas que pennitam a sua 
continuidade ? Em que moldes ? 

- Creio que a resposta esta na defini�ao de uma estrategia especifica para o
Ensino do Lingua e Cultura Portuguesas em Espanha quer ela seja politica 
educativa , social , cultural ,economica ou outra qualquer ou ,talvez seja mais 
razoavel ,todas em conjunto, atendendo n�o so a comunidade portuguesa aqui 
residente como tambem ao valor do espa�o geografico que ocupamos , a
fronteira comum,a historia e aos projectos comuns 

Leon , 8 de Janeiro de 2000 

lt'tll I;\lt,u_:

Fernando Marques Pinhal 
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Conselho das Comunidades Portuguesas 

Alemanha 

'0---12.G., 
<,'\· 'l.oo 

0o..w�-
A. J. Oli"eira - Liebig Str. 6 - 49074 OsnabrOck - RFA 

Exmo. Senhor 
Eng. Jose Lella 
Secretarlo de Estado das 
Comunidades rortuguesas 
MNE 

Lisboa 

Antonio Jorge Gongalves Oliveira 
Conselheiro 

Membro do Conselho Permanente 

Liebig Str. 6 

49074 Osnabrock 

Tel. (0 641) 27420 

Fax (0 541) 20 52 081 

eMail: 

ajgoliveira@t-online.de 

Osnabrock, 20. Fevereiro 2000 

Assunto: Consulta sobre o Ensino de Portugues 

Para os efeitos tidos por convenientes, remeto, em anexo, a Exposi�o sobre o Ensino 
da Ungua e Cultura Portuguesas na Alemanha, elaborada por mim com base nos con
tactos com as diferentes instituigoes da Comunidade. 

Esta exposigao insere-se no ambito da consulta ao Conselho das Comunidades Portu
guesas sobre a lemati<.;a acima referida, que V. Exa. esta a realizar em todas as Co
munidades. 
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Com os melhores cumprimentos 

. 

Ant6nio Jorge 0/ive:::-L 
Conselheiro 
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4 - A elaborac;:iio de materiais pedag6glco-didacticos. de acordo com os 
pre-requisites e os conteudos programaticos, atlequados a cada nivel ct(> 
e11si110; 

5 - Criac;:ao de estruturas nacionais e locais que garantam um ensino de 
maier qualidade e que assuma verdadeiramente a avaliac;:ao do desempenho 
dos docentes. 

Como medidas de curto prazo. ·O SPE/FENPROF propoem a imediata 
substituic;ao cta Conselheira para os Assuntos do Ensino na Alemanha. por 
considerar que a perturbac;:ao que hoje se vive no EP naquele pais se deve a sua 
conduta e ao relacionamento que tern junta da comunidade portuguesa e dos 
professores em particular. 

0 SPE/FENPROF exigem a resoluc;:ao de todos os problemas gerados ( 
pela actuac;:ao da Conselheira e pela incompetencia revelada pela Secretaria de 
Estado da lnovac;:ao e Inovac;:ao e pelo Departarnento de Educac;:ao Basica, 
evidenciadas na perturbac;:ao agora denunciada pela comunidade portuguesa 
junta da Assembleia da Republica. 

0 SPE/FENPROF dcfendem que a colocac;:ao dos coordenadores de 
ensino se fac;:a por concurso, de acunlo com um perfil que, entre outros 
requisitos, exija que os canctictatos sejam professores profissionalizados, com 
competencia pedag6gica comprovada. experiencia profissional e adequada as 
func;:oes que irao exercer. Deste modo evita-se o compadrio e a arbitrariedade. 

Lisboa, 12 de Julho de 1999 

lo Secretariado Nacional da FENPROF

Augusto Pascoal Alexandre Milheiro 

544/99 









































VEREIN DIR LEHRER IN NRW c. V.

A��oei�i;�o de P-roFessO'r'et nc:i RNV 

l:lK.'..lll) Sel'IIIIOii'& :Dl'& A!!IZ Ba21av•n�. 
SeeN¢&i,'llll c;c �cla c1t. l!::'ll!Cll\�O o: 111l!CYE:�llo 
Av. 5 Illa: 011t11: i>C'O Ul7 
-;,. : asn ILlt:oo(; 
l?or,�1,1 

vr ... Ai? 

:�:�!::l(:�1.!I�:':. :3 

-:, .. ,l,§(�2� ·;;::.�:::.�� 

Ai:-''�"l1P.::i�t1 

Os prorcssorcs de :.lng1.l& c Cultura Portusuesas reunido!J cm Bottrop 11. 20/09/98 vcm por es 
meio declarar a fa� Ille ::o!l!l3b:m:�11 na actual Conselhcira p!!ra os Assuntos do Enslno, li)n 
:?lcd!zde Gnllma, 

As causas destll declarayao soo as lelJIIU!tes: 

"' atltudes de desprezo e lnd!rerc� pelos problcma.s doa professores; 

" incompeterw:11. no cont�to com 09 profeS1oret1 em questoes. de gerviyo: 

ftllta de transp11rtncla c c[&rcza em informa9&1 dadas sobrc o procaun c!e r.olooa\:l,o 
f'alta de civilld1:rir. oaslci: :to• contactos com os pr0fcasorcs; 
frcqucntc u10 de :om in:!;-;",t.t6�lo; 
incai,acidade de cstabelcccr consenso; 
demapelto pela "ml1dc; 

-> informa�es inccncctM i:cs E.ncen-cgados clc Educa,;llo; 

" !e!:tat!va de gerar �!d.o e::.:;� cs E.F.. e Oll profeKSorcs; 

33 

.r. , • • • .. ' .,.. • ..._t.. e �acto r;:..:e t!.S s·..:.2!1 ac:: v:u�z::1 .. er:. vez ue promovcrc� c ez:s1:lO .... �,�·.,.g�ts na A.emtuwa, 
:11vl!.-r. .. 'J..-:111 rcci�o 2,_.. .ec.e e500l11r, na pertc quc • da reaponsabHiclicde de.11 entidaclca 
tlcrnls, ::or;e::1d-o•SC ::, :!sec cie em breve fechatem algumu mcola1, 

.?':a Astociayll.o dos Profe690res na R."iV 

Marla Auta v. Oradowsld 

4149 .... na. Kiht,;n.ir, 1:1, flL ,m':"'5&i71�··� .. --------------------

















Obviamente,tal tipo de candidates e extremamnente c6modo para a adr.mistra9ao 
portuguesa.pois nunca poderao apresentar qualquer reclama9§0 ou reivindica9ao junto :lo 
M1rnsterio ern Portugal. 
A qualidade do ensino parece ser o manor proocupa9ao.A maier a a redu9ao de 
despesas,pois tenho tamb6m conhecimento de diligencias foitas jL;ntc ao Gove>mo Ce>ntral e 
Governos Regionais em Espanha,feitas pelo Ministerio da Educa,;:ao poiiugues,para que as 
entidades locais remunerassem os professores portugueses que lecccionam nos curses de 
Lingua e Cultura Portuguesas desse pais. 
Em resume : a admnistra9ao local paga aos professores portugueses t_mal ou bem e 
indiferente) para ensinarem Lingua e Cultura Portuguesas aos filhos dos trabalhadores 
portLIgLIeses no 11slrm1geiro o n ,himnir.tmi;iio portuguesa reitern o s"'' interll$SQ por QSte 
tiro dE> ensino e fa7 alarde publico do seu interesse pelo mesmo. 
Alam de extremamente nociva aos inleresses dos portugueses no estrangeiro em idade 
escolar,tais disposi96es estao claramente contra a Lei de Bases do Sistema Educative 

•· (v.anexo). 
Para evitar que se concretize o que temo venha a ser um futur.:i muito poLIco portugues 

para a Lingua e Cultura Portuguesas no Estrangeiro me dirijo a V.Excias,esperando o vo:;so 
apoI0 para uma questao que urge ser resolvida. 

Braunschweig,29 de Setembro de 1999 

Maria Teresa Nobrega Duarte Soares 
(Direc9cao do SPE -Alemanha) 

Para informa96es ou esclarecimentos e favor contactar: 

M. Teresa Duarte Soares
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3. Ao nivel das estruturas de Coordenadio de Ensino

Considerando que o oxcrcicio de funr;:6es de coordew19�0 deste c11si110 e.-uge µwfuwlo 
conhecimento da sua prnblernatica, alem de grande sensibilidade deontologica, que envo!vem 
capacidades de relacionamento, de organizai;;ao e de inovar;:ao, propomos que : 

3.1. Os cargos inerentes a coordenas;ao de ensino sejam preenchidos em resultado de 
concurso publico dor.umental, por professores profissionalizados, com comprovada 
competencia pedag6gica, experiencia profissiomtl e · perfil adequado as fimr;:oes que irao 
exercer; 

•. 

3.2: Se proceda a reestruturai;;ao ou reajustamento <las estruturas existentes, na 
observancia dos principios definidos no ponto anterior; 

3.3. Sejam criadas estruturas adequadas, no que conceme a avalia9ao do desempenho 
dos docentes em funr;:oes no estrangeiro 'que, ao coutt atio <la situac;!io presente, garantam uma 
avaliar;:ao do seu trabalho isenta, objectiva e qualificada, a semelhan9a do que actualmente se 
encontra previsto no Decreto Regulamentar 11° 11/98 de 15 de Maio, para os professores em 
exercicio em Portugal. 

Estugarda, aos l 4 de Maio de 1999 

Os abaixo-assinados 

\ 

-4-

47 

--�-

··--

.. . 



Contributo para a Revalorizas:iio do Ensino Portugues na Alemanha 

Us aba1xo-assmados ( cont. ) 
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Exroo. Scnhor 
Dr. Henrique Pietra Torres 
Director do Gabinete de Liga¢o do CCP
Mmtsterio dos Negocios E..c:trangeiros

TO 011351213946980 

Toronto, 5 de Janeiro de 2000

Assunto: Rcspost:a a consulta do Eng. Jose Lello
Ao longo de quarenta e tantos anos de imigrante a estudar e a viver cm dois enormes �os de
diaspora portuguesa - Esta.dos Unidos e Canada - tenho viajado por varios paises, onde sempre

\.·.·-·-. -. _
· procure oscular as preocup�oes da nossa gente, sobretudo em paises fora da Europa. Agora,

cinco perguntas feitas pelo Senhor Sccrcta.rio nao irao de certo ajudar essa Secret.aria de Esta.do
com a minha filoso.fia c aucevisiio sabre o em;ino estruturado do portugucs no estrangeiro
sobretudo para quern, coma eu, e profissional <la iufurni&ra0 e fundou um jomal de Lingua e
Culbua portuguesa.s ha 36 anos, juntamente com o rneu marido. 
Sc cu acusar o Ministcrio da Edu�o por nunca se ter debru�o sobre o nivel de ensino do

0�0, ,-.a· Portugues Forada Europa, n.ao cstou a ofender os responsaveis dcssa Pasta que ao longo dos anos
'_ ��- · por ali tem passado� estou simplesmente a acusa.r os c&sules que, como directores eseolares,
:.: �-=� ;: ·:•;; .� ·mmca informaram os respectivos servi�os, nctn antes oem depois de 1974. -� ,�=::"".".� Assim, deu-se lugar ao oportunismo dcscnfrcado da cri� de algu.mas escolas particulares, a
?. =-� ,f.' roceberero subsidios do Govemo portugucs, e grand.es ajudas do Govemo canadiano, sem se
-� <=�=�: - . . · preocuparem com as habilitaye,es ou qualificayi5es dos seus professor es, dando au las por Iivrosi: ,��== desactualiza.dos) alguns fotocopiados e alt.era.dos nas proprias escolas . 
. :· ·::::::;;.:::: : Por outro la.do, quern vive nesta margem do Atlantico, est.a muito mais atento nao lhe escapando
= ·:-:::-:7..::::; os mais pequenos ponnenores ao quc se passa no pais de origem, que sempre nos foi ''madrasta".
-� ��';: O:mtinuo a nlo acusar, os Ministerios da Edu� e dos Negocios Estrangeiros ou a Dir�-
. · �:::: > ·>' '· ···GeraJ. dos Aclsuntos Con:mlares e Comunidades Portuguesas, ou o pr6prio Engenheiro Jose Lello.; .:: :::..:i':"' .· Acu.so sim, ate no caso dos Leitorados, os Consules que ainda n!o tiveram a coragem de
.· i f ··· informar Lisboa, de quc ha necessidade de investir no Ensino Basico e dei.xa.rem esses ah.as voos
,,. · -�'.

1

� . para a altura em que as bases csttjam seguras e a funcionar. 
· · ·=-,,, Finalmente, o Ministerio da Edu� resolveu mandar-nos wna coordenadora de Ensino, basieo,
.:' -'=.::.",':: -a qual dispoo de poucos ovos para fu.z.er omeletcs. Tern ajudado os professores qualificados a
�- • '£0-f;;,!!.� · se.rem inseridos na carreira prnfissional, prcsr.ando assim um contributo mais positivo no nivcl do
·.� •:-:�ff .. c•;.1 ensino nas escolas comunitarias. Ao faze.Jo, tem depa.rado cqm situa¢,es de manobras pouco
1 ,.�'?-· � · h6nestas de alguns instrutorcs quc, sem cscrupulos, tim sobrevivido ao longo de varias detadas. 
-� �=� -�' -� .,;,� , Tcnnino o meu raciodnio evo<:ando e transercvcndo as palavras do Deputado Vitor Caio Roque: 
: •---- -· ·· ''A ac� dos deputados eleitos pelos circulos da imigra¢o deve centrar-se num maior

-�-· · · investimento no ensino do portugucs no cstrangeiro". 
.. . . . E prcc:iso "reestruturar, regulamentar e investir", diz ele.

P.01
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1 Alfredo dos Santos Rendeiio, BSP 
./ 
e/ho das Comunidodes F'brt1.1��1as 
ilo dos Esrados Unido:s � lxrmudas

C 

c· 

2 de Janeiro de 2000 
Ex.mo Senhor 
Dr. Henrique P. Torres 
Director do Gabinetc de Li�a�ao 
ao Couselho das Cornunidadcs Portuguf:!sas 

Assunto:- Eruino de Portu�ues no .Estrangeiro 

(Comunica,:ao foita per FAX: 351213946980) 

Em resposta 'a consulta solicitada por V. Ex.a re[ativa ao ensino de portugues no 
estran�eiro, comunicamos as se�intes opinioes: 

L O ensino da lingua portuguesa nos :E,tados Unidos da America encontra-se numa 
situa�i'o cri'tica motivada. por divenos factores entre os quais nJientamos: 
a. f alta de orienraiio pedagogics;
b. falta de materiaiJ escolares adequados a rcalidade local;
c. pessoal desactuatizado e frustndo,com a sua situaf'aO perante Portugal;
d. falta de apoios concretos dos varios Ministerios t«Jmpetentes;
e. falta de unif ormidade no ensino.
f. emign.cao nula;

' 

Se nao for dada uma nova orientacao e um novo apoio 10 actual sistema. somos de 
1 

opiniio que o ensino de Portugues nos Estados Unidos dentro de relativamcnte 
poucos anos estara utinto. 

2. Os pontos positivos do ensino da lingua portuguesa nos E. U. si'o:
a. mantem-se o interesse dos pais cm muitas localidades;
b. as vari.H Associacoes e comissoes escolares continuam interessadas ;' 
c. algumas cscolas americanas principiaram a ensinar Portugues como li'ngua

estrangeira.

3. Os pontos negativos do ensino da lfogua portuguesa nos Estados Unidos da
America sao:

a. coordena�ao inadequada ou com pouco efeito pritico;
b. faJta de uniformidade no ensino e nos respectivos regulamentos;
c. dificuldade de borarios e instala5o'es deficientes;
d. professores frustrados com a orgloica local e com o Governo de Portugal;
t.. falta lie a�oio ao1 profenor·es: mat�!iab, ac-son dt formaino f! .actualiHfiO,

infonna�oes sobre reforma e promOfao na carreira; 

PAGE 01 
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✓ 

Alfredo dos Santos Rendeiro, BSP 

l!lh.o dos C.OmunidadeJ Port.ue-ics.� 
,lo dor: &todos Unidos e Bermudas

4. As oportunidades que consideramos existirem numa perspcaiva de melhoria de
ensino de portugues nos Estados Unidos sao:

a. recstrutura�ao do sistema actual;
b. possibilidade de agrupamento no ensino integrado; { Nota: nos Estados Unldos

cada Estado tern a ma organic.a escol8r; compete 80 �veroo de Portugal
11stabelecer os 1espedivos protocolos com cads localidade);

5. As medidas concretas que sugerimos para contribuir para a evolufao positiva
.., .

dene ensino S80:
a. avaliacao imediata das necessidades e des pouibilidades locais pai-8 o ensino

, � '
I de portugues ( numero de a unos, escolas, professores,etc.);

b. elaborajio de um pi-ogram8 de ensino (cumculo, disciplinas,etc.) 8 ser seguido
por todllll 85 Kscolu dos KU.;

c. produ5io de ID8teriais apropriados para as escolas dos Estados Unidos ( por
pessool especializado de Portugal com a partkif18f&O direct11 de professores
dos Estados Unidos);

d. fo�a5ao de pessoal com vista a implementafa'o desse mesmo programs de
ensmo;

e. coordcnacao do ensino rcgularmente feita;
' 

f. destacamento de professores para localidades que justifiqucm tal inic:iativa; 
g. informafi'i'.o ao professorado sabre legish1.5ao, novos programas, cursoJ de

formacio e tudo mais que resulte em actualizaci.o profissional e pessoal.
' ' 

Com os melbores cumpri

ftedo Santos Rendeir/ 
Con11ellle!ro pd01l E. U. e Bermudas 

0J/01 '00 SEG 19:28 [S/ TR/RE 9273) [{!]002 
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Conselho das Comunidades Portuguesas

dos Estados Unidos da America e Bermuda 

MINISTl!RIO DOS NcG6CIOS ESTRANGEIROS 
GABINETE 00 SECRETARIO DE ESTADO 

TELEF
A

X - No. de paginas (com est ) Cll�•DAD£S PORTUGUESAS 

011 351 21 3974951 
0�1�6 09.NOV99 11 :48 

Para: Eng. Jose Lello 
Secretario de Estado 

PRoc.v N.9--.�----.. , ...... 

das Comunidades Portuguesas 
M.N.E.
Largo do Rilvas, Lisboa, Portugal

Ref: REUNIAO DO CONSELHO DAS COMUNIDADES Jt ,U, IJe. � 
PORTUGUESAS DOS EUA e BERMUDA 

P � ,"'° � 
r;.,.t,.t, �·� q(j 1 de Novembro de 1999 a,, ' 

k
� "--�" ���� �cp� 

Junto enviamos ara informafa'O de V. Excia. fs CONCLUSOES de &/{ l � 
uma reuniao aberta a comunidade portuguesa dos EUA e Bermuda 
que teve lugar recentemente, na esperan�a de que V. Excia. se 
debrus:ara sobre o importante teor das mesmas. 

Aproveitamos esta oportunidade para oferecer a V. Excia as nossas 
felicita�oes por mais um termo � testa da Secretaria de Estado das C.P., 
desejando o maior dos sucessos, pois o vosso sucesso reflecte-se no hem 
das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. 

Com os nossos melhores cumprimentos. 

Manuela Da Luz Chaplin 
Conselheira, C.C.P.EUA/Bermuda - Relacoes Publicas 







( 

I 

3. E necess£rio e urgente que o Governo em Portugal tome iniciativas claras
e concretas para que se realizem acordos com os Governos Estaduais ou
Direcroes Escolares locais estabelecendo o Ensino Portugues nas escolas
oficiais locais;

4. E necessa'rio que o Governo Portugu"es formule clara e concretamente,
uma poli'tica de cmigra,cao e ac9ao junto das Comunidades Portuguesas
dos Estados Unidos e Bermuda, que se_ja simples e efoctiva, em vez da
comphcada, ambigua, obtusa c vcsga quc sc tern verificado ate agora;

5. As necessidades registadas pela maioria dos presentes, como mais
urgentes, tanto nos BUA como na Bermuda, foram:

a) mais pessoal docente competente;
b) apoio log{stico e formativo constante por parte do Minist�rio da

� 
, 

Educa,cao,ao ensino;
c) elabora9ao de material didactico adequado �s realidades locais,

com a colabora,cao de entidades pedag6gicas locais;
d) anfthse e 1mplementa9a'o do Regime Jutldico do Professor;
e) asseguramento de instalacoes escolares adequadas;
f) apoio ao associativismo principalmente as actividades que

envolvem ajuventude e as aproxima das suas origens.
6. No caso espec{fico das BERMUDAS, 6 urgente que o Governo Potu

gues e o Governo da Regiao Aut6noma dos A9ores, actuem imediata
mente para garantir todos os apoios necessftrios para a estabilizl}cao do
ensino po1tugaes, pois OS jovens portugueses ali residentes es tao nurna
situa(a'o eminente de regresso ao territ6rio portugues, devido ao facto de
que os portugueses na Bermuda estao sob contratos, renovaveis ou nao
periodicamente amerce das entidades patronais (6 meses, um ano, etc)
sem estatuto de resid€ncia, ou de emigrantes.

Os CONSELHEIROS eleitos pelos BUA e Bermuda, apresentarao estas 
CONCLUSOES as entidades responsaveis do Governo Portugi.1�s, na 
esperan9a de que as mesmas recebam a merecida, suficiente e imediata 
aten(ao tendo em conta os pontos apresentados nesta Reuniao Comunit£ria 
do Conselho das Comunidades Portuguesas dos EUA e Bermuda.

Manuela Da Luz Chaplin 
Conselheira, Relapoes Pnblicad - CCPEUA/Bermuda 
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CONSlTLTA AO <'ONSELllO DAS COMUNfDADES PORTUGUF,SAS 

"Ensino Portugues no estrangeiro" 

Esta consu[ta tern como cabepalho dois par�grafos: 
I) "Tenda em conta que O ENSINO PORTUGUES NO ESTRANGEIRO constitui

preocupa,9ao dominante das Comunidades Portuguesas e se reveste de um valor estrate'gico 
importante para Portugal; 

COMENT ARIO - concordamos absolutamente com esta ajirmcu;ao, 

P� 02 

II) ;'Tenda em considera,cao o esfor90 desenvolvido pelo Ministerio da Educa/ao, pelo
Ministerio dos Negbcios Estrangeiros, pelos coordenadores de Ensino, pelos senhores professores 
e agentes dinamizadores das Cornunidades Portuguesas em ordem a efectiva melhoria do padrao 
de ensino": 

I ._, 

COMENTARIO - Em relafao aos Estados Unidos da America e Bermuda (aqui a situac;ao e
inacreditavelmente deploravel), o esforr;o do Ministlrio da Educaft'o e do Ministirio dos 
Negdcios Eslrangeiros, resume-se nttm abandono inacreditavel e quase criminoso. Quanta aos 
projessores, a/guns tern sido incansaveis, dedicadfssimos e tabua de sa/va/ao do ensino; mas a 
maioria sao incompelentes, ma! preparados mal pagos e desamparados. Qua11to a coordena
dora do ensino, a quem uma amiga deu este tacJw ha mais de 20 anos, a/em de incompeteme e 
arrogante, tem as costas bem q11entes e a maioria das professoras temem-na (nao sei porque) o 
que tem agravado a situas;ao do ensino de ano pam ano. OS A GENTES DINAMIZADORES 
COMUNJTiiuos, CONTJNUAM A SERA COL UNA DORSAL DO ENSJNO, MESM0 
SBM O DEVID0 AUX"-10 DAS ENTIDADES RESPONSAVEJS. Os pais que por razoes 
pessoais a maior pa.rte das vezes querem que os filhos aprendam a f afar, e a fer e escrever 
portugues "brlsico", os clubes e associas;oes e a/guns carolas sa'o qllem desde hd mai$ de dois
sdculos manfem o ensino porlugues vivo e mais ou menos funcional ,ws BUA e Bermuda. 
Um projecto iniciado pelo Conse!heiro Jose Jo'll'.o Morals, Presidente do CCP dos EUA/Berrnuda, 
com obten,cao de fundos privados e sem dispel:ldio para o estado Portugues, foi ignorado e 
abortou por apatia do Embaixador de Portuga� da Secretaria de Estado das Comunidades Por
tuguesas e do Ministerio da Educafao. Um excelente relat6rio submetido pelo Conselheiros dos 
EU A.Bermuda, Joao Luis Morgado Pacheco, depois de um longo estudo,aprcsenta em grande 
detalhe a situa9ao do ensino nos EUA E 6bvio, que ficou arquivado (se tanto) e nada mais. 

A situa<i.ao na BERMUDA � de fazer chorcu as pedras da calr;ada. EM DEV/DA ALTURA 
ENVJAMOS UM RELATORIO AO SR. SECRETARIO DB ESTAD0 S0BRE 0 ASSUNT0. 

----------------·· 

10/01 '00 SEG 22:01 [S/ TR/RE 93241 1aJ002 



C 

CHAPLIN 9088491782 P .01 

No decorrer dos anos, fotam enviados relat6rios, inforrnapoes, pedidos, mo;'<res e requerimentos 
'll Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e :ME, sobre o ensino portugue's nos EUA e 
BERMUDA. Tudo o que poss!Uilos dizer sera repetitivo dessa inform1i�o QUE PELOS 
VISTOS NINGUEM Lt OU SE INTERESSA EM ANALIZAR TI CONSIDERAR. E PENAi 
E LASTlMOSO! 

No entanto, passarei a responder sucintamente a CONSULTA do Sr. Secretfuo de Estado das 
Comnnldades Portuguesas. 

1. "Comu avalia a situm;ao da lingua portuguesa no pa1s da sua residenc/a? ''
R - LastimaveJ. Falta de material didactico. :Em muitos casos, como a Bermuda, h� 3

livros para 80 alunos ea professora ve-se obrigada a f�er l?OTOCOPIAS para facilitar o 
ensi110. A rnaioria dos professores nao slro qualificados e n'ao recebem qualquer apoio 
profissioual decente. Os jovens na rnaioria dos casos, frequentam o ensino, nl(o por prazer, 
mas porque os pa.is a tanto os obrigam. 

2. "Quais os pontos positivos desse ensino?"
R - A persistencia comunitada em manter vivo o ensino. 0 apoio que a comunidade, na

pessoa dos pais dos alunos e das associafoli's, prestarn a manuten,cao do ensino. 0 orgulho 
I . I rt � que nos eva a perpetuar no estrange1ro o que e po ugues. 

3. "Quais os pontos negativos?"
R - "A falta de apoio do Governo Portugues. A incompetfncia dos responsaveis. A

ignorancia dos responsaveis DA VERDAD:EIRA SITUA�AO DO :ENSINO. 0 fosso 
enorme que o governo portugues cavou entre o ensii:10 portugu�s na :EUROPA e nos pafses 
do resto do mundo, que ao fim e ao cabo, mantiverarn o ensino portugties durante setulos 
antes que o o governo portugu� interferisse e o ME se interessasse. 

4. "Que oportunidades considera existem numa perspectiiva de melhoria do referido ensino?"
R- Um estudo A SltlUO da situai:ao, com a presenp1 e colaborllfao dos professores,

pais, agentes dinamizadores e Uders da comunidade. Abordar de uma vez para sempre a 
questlfo, e manter um elo de ligafa'O permanente enh-e a cmnunidade (lideres com11nit(rios, 
professores, agentes dinamizadores) e Portugal, nesse sentido. 

5 - "Que medidas concretas sugere para contribuir para a evo!up"if.o positiva desse ensino? 
R- A adopfao das sugestoes da alfnea 4) e a consideraylo e implementaf'ao das

MO(?():ES, sugestoes e recomendaf'il'es feitas ao Governo, no passado mais recente. 

Manuela Da Luz Chaplin, Conselheira 
Esta dos Unidos da America e Bermuda 

-----------------· 
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• 
Conselho das -Comunidades 

Portuguesas no Canada 
Subsec�ao do Sudoeste do Ontario 
 

Exmo Se:nhor Dr Pietra Torres 

Com os meus respeitosos cumprimentos, venho atraves deste, dar a minhaopiniao sobre a situayao do ensino da lingua portuguesa no Sudoeste do Ontario, Ganada. 
1. Aquino Sudoeste do Ontario, ou seja: CHATHAM, LONDON

1STRATHROY, WEST LORNE, SARNIA, WALLACEBURG,LEAMINGTON, KINGSVILLE, HARROW E WINDSOR, onde vivemaproximadamente 7 5. 000 portugueses, temos 22 professores, al guns dos
quais qualificados, mas outros necessitam de tirar um curso para poderem
eusinar melhor.2. Os pontos positives do ensino sao grandes, pois temos visto que quando \um aluno portugues acaba um curso e sabe falar portugues, tern emprego com mais faciiidade.3. Os pontos negativos desse ensino sao: poucas horas de ensino, 2 horaspor semana em que o Govemo Canadiano paga, nao e o suficiente, esegundo me consta, este programa vai acabar.4. Mais hums <l.t eusino. mais profe.ssores.

5. As medidas mais concretas que eu sugeria seriam as seguintes: Tentarreunir os pais com filhos de idade escolar e sensibiliza�los a frequentaras escolas portuguesas; instruir mais os professores; pelo menos 4 horasde ensino por semana.

Atenciosarneµte e sempre ao dispor. 
1-
Ant6n: ::mo, conselheiro 
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Antonio 

do FQrno 

Jose 

Mario Coelho 

Franctaco 

dos Santos 

Anselmo 

Carvalho 

Conselho das Comunidades 

Portuguesas no Canada 
Subsec9ao do Sudocstc do Ontario  

Leamington, 3 de Fevereiro de 2000 

Ex.mo Snr. 
Dr. Henrique Pietra Torres 
Dignissimo Director do Gabinete de Liga9ao ao CCP 

Com os meus respeitosos cumprimentos, tenho a honra de Lhe enviar 
as respostas ao questionario que entreguei as Professoras do Sudoeste do 
Ontario e que s6 hoje me foi entregue pela Directora, D. Maria Amelia Silva 

Atenciosamente, .,.,,0--····� 

. . ,· ___ .,....__, .. 

o omo, Conselheiro

03/02 '00 QUI 20:16 [S/ TR/RE 9453] i4J001 
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Exmu. S11r. Forno: 

~ 

Estas sao as rninhas respostas ao questionirio que me apresen-
tou sabre o Ensino do Portugn�A no Canad&: 
l. O ensino da L�1gua ft Cultura Portuguesa tern s!Ju uferncjdo as

cumunidades portnguesaa oxislentes nesle pa{s e cada vez rnais
se tern estendido as mais remotes localidades, grasas a boa

vontade dos professores e ao grande apoio do governo canadiano.
2. Eu consider□ extremamente positive o facto de se poder perpe-

"' 

tuar a nossa cultura e tradi1_:oes atraves do ensino da lfngua
portuguesa. Sem duvida que os descendentes <las farn{lias por
tuguesas, embora enraizados nurna cultura diference, nao oO se
enriquecem corn a aprendizagem d1;1. nossa lfngua, coma tambem fa

zem desabrochar um elo de 1ieas;o mais forte com os seus fami
liares. Assim, haverA uma maior compreensio e harmooia na so
ci.edade porttiguesa, residente aqui no C1;1.nad6.

3. O ensino da 1{ngua portuguesa neste pa{s e· por vezes empobre
cido pela falta de numero suficiente de professores diploma

dos, sendo dada a oportunidade a instrutores que nern sempre
estio pedag6gicamente preparados. 0 sucesso escolar seria ainda
rnaior, seas cri1;1.nqas fossem mais motivadas ao ensino.

4. Nos ultimos dais anos, o ensino d1;1. l{ngua portuguesa tern sido
rnuito apoiado e incentivado pelo dinamismo da nossa Coordenado-

de Ensino. havido 
~ . .., .ra Tern curso-5 de forma�ao e reunioes pedag6-

gicas de muito interesse, 0 (J\!E' tern ajudo.do a melhor,:!r' 0 nivel
de ensino nas nossas escolas .

. 'i. o ansino da l{ngua !J<.>rtuguesa poderia evoluir duma maneira 
mais positiva, se houvesse maier frequencia de aulas e �e as 
mesmas fossem individualizadas par classes, 

A Professora, 
" 

-' 

03/02 '00 QUI 20:16 [SI TR/RE 9453] i4J002 
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TELEFAX 

PARA: CONSELHO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS 
GABINETE DE LIGA<;AO 

DE: 

AOS C/ DR.PIETRA TORRES 351 21 3946980 

DAVIDE QUINT ANS/BRASIL 55 21 · 2678932 

Referencia: AL TERACAO DA LEI:

NAO HA.QUE SER ALTERAR NORMAS, POIS A LEI E EXPLICITA, 
S6 QUE TEM QUE SER CUMPRIDA 

A LEI COMO UM TODO PRECISA DE UMA REVIS.AO GERAL PARA 
REVER ASPECTOS TAIS COMO· 

1) REPRESENTATIVIDADE ( TEMOS QUE LEVAR EM CONTA A
DIMENSAO GEOGRP.FJCA DE DIVERSOS PAISES QUE
PRATICAMENTE SAO CONTINENTES , E ONDE HOUVER UM
PORTUGUES TERA QUE HAVER UM REPRESENTANTE E NAO
UMA CONCENTRAC.AO ONDE EXISTE MAIOR NUCLEO DE
PORTUGUESES)

2) FORMA DE VOTACAO (AQUI NO BRASIL ACONTECERAM
CASO$ EXPLICITOS DE MUITOS ELEITORES QUE NAO
PUDERAM VOTAR PELAS DISTA.NCIAS QUE TERIAM QUE
PERCORRER, SUGIRO QUE SEJA AUTORIZADA VOTACAO
ONDE SE DEMONSTRE INTERESSE EM PARTICIPAR, 0 QUE
NAO ACONTECEU NAS ELEl90ES DE 1997, QUE OS POSTO$
FORAM OS CONSULADOS QUE DECIDIRAM ONDE HAVERIA
MESAS DE VOTO.

REFERl=NCIA :··ENSINO DE PORTUGUES NO ESTRANGEIRO 

VISTO NOS NAO 11:::HMOS !::SSE: PROBLEMA NO BRASIL, 
SUGIRO QUE SEJA ESTUDADO A ELABORACAO DE UM CURSO DE 
LINGUA PORTUGUESA, 0 QUAL PODERA SER TRANSMITIDO ATRAVES 
DA RTPI, COMO A REDE GLOBO AQUI NO BRASIL TEM UM TELE 
CURSO DE 2° GRAU E QUE FUNCIONA , CLARO QUE E UMA COISA QUE 
TEM DE SER BASTANTE ESTUDADA , POIS CADA PAIS TEM O SEU 
PROBLEMA , QUEM SABE UM CONVENIO ENTRE UMA FUNDACAO E A 
RTPI C RTPA? 

RiO,20/02/2000 

20/02 '00 DOM 16:34 [S/ TR/RE 9579) 14]001 
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: Co11sa/ho dns Co1111mirlnrl,:s l'oru1g11esns \
Cnnsdhcl!'o .loaqulm C, Coe:lhn C1-1mpl11n 1 {Mtmlm1 dn CrurJdll!1 }'u1110..io/lc) 

l Buenos Aires - Ar(l:en:tina, 

l'Jg. !:!) 

PoJ•·lmnt:o, e1;1pa.ru qlJ.e 1a1;braves de· .ista brflV-fl 11G;.J:ltooes, eu te.r,,.ha ll'lido 
o �fioiep.tomon:to olaro para es,olareoer-vos, sob1·1:1 o .iiu:11.J:10 po:rtu
eN-BS .ga Rapublioa Argentina,-

Solic+to ao llUIS-111.0 11em:po ao Director d.o Gal:li.Q.ete de tigEJ.oao 
D:r, Hep.:i:iq_ue P. Torres, o envici de 1l,lll8. f'otoc6p:ia de este Fax 
ao Sr. P.reside�te do Co�selho l�rman.e�te � Jose Machado (Fran.ca) 

' . 

. 

Sem ma.is, me despeco de voe conr a mn:i.s e.1ta 00,9-side.riaoao e est:j.xaa. 

OoQ.ae1heiro 

'f!,-i ·· I. ,, ' 
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!::xmo. Scnhor 
Dr. Hettt it.1ue P. Torres 

s. R. 

IIEPUBLIC.a PORTUGUESA 

Conselho das Curnu-nidttdeJ Purtuguesa.s 
Comelbeiro • Victorino Frmtinha R.oclrigues 

MI. Director do Gabinete de Liga�ao ao CCP

Ref.: Consulta ao CCP 

Prezado Senhor, 

Com os meus melhores cumprimentos, venho pela presente expor a minha opiniao 
sobre o assunto em referencia, objecto da consulta: 

1 - Face a lfngua portuguesa ser a lingua oficial no Brasil, o ensino da nossa lfngua, 
reveste-5� de p�cular itl<lades especials, cabendo contudo ressaltar desde logo, o descaso 
pelo Estado portugues, a que o mesmo fora relegado, quer em total desinteresse na 
manutenc;:ao de orgaos e professores locais, quer na falta de apoio a Entidades culturais 
e.lc'.istentes no seio Associativista da nossa Comunidade. 

2 • Na actual conjuntura, inexistem pontos positives a ser destacados, muito pelo 
contario, exceptuando-se e claro, o enorme esforc;:o feito pelas Associac;:oes da nossa 
Comunidade, mais espedficamente, no campo da cultura e ensino, os Gabinetes de 
Leitura, Institutos Culturais, Gremios e Liceu Literarios, atraves dos quais, com o 
devido apoio, o Estado portugues, teria oportunidad� de promover iniciativas 
conjuntas para melhoria do ensino de_portugues nas escolas do Brasil. 

3 - Por outro li1do, no que se n�.fer·e a pontos negatives, em vista da inexistenda de 
qualquer aq:ao do Estado portugues, sao incalculaveis os estragos, quer no aspecto 
literario e lingufstito, quer no aspecto cultural e historico, um total descalabro e 
barbarismo, deturpafaO de vocabulos, pronuncia, ortografia, acentua�ao grafica, regras 
de adjectivar;ao, concordancia, genero, numero, verbos, modos, tempos e pessoas e etc., 
etc., enfim, evoluindo para a criac;:ao de novos vocabulos mi nossa lfngua. 

·  

• Siin Pa71.lo

07/02 '00 SEG 15:15 [S/ TR/RE 9465] @002 
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s. R. 

Fi!EPIJBLICA PORTUGU�A 

Conselho dc1s Comunidados Portuguosas 
Consell;eiro - Victorina Fontinha Radrlgl4!s 

4 - As oportunicbrle5 de melhorill do er1�ir1u, ducorrem unica e exclusiwmw.rile de 
vontade e interesse politic:o dos dirigentes de Portugal em rlilla,;:ilo as Comunidades 
Portuguesas, o que ate agora, lamentavelmente tem-se demonstrado muito pequeno, 
salvo no que respeita aos seus proprios interesses de visitas e honrarias com que siio 
recepcionados, entretanto, especificamente no Brasil, haveria a oportunidade de 
aproveitamento das Entidades ja existentes nesta area, referidas no item Z). 

5 - A meu ver, as medidas concretas que poderiio ser factor decisivo para um bem 
sucedido sistema educativo portugues para atingir principalmente os jovens das nossas 
Comunidades, implicarn em um maior investimento pelo Estado portugues nos aspactos 
quantitativo e qualiftcativo, iniciando-se pela melhoria da qualidade da programa,;:ao da 
RTPI, nurna implementa,;:ao 16gica de servi,;:o publico de maior aproveitamento. 

Por outro !ado, a cria,;:ao de servi,;:os especiali.:ados, junto das escolas, com ajuda e 
aconselhamento a professores com acesso facilitado as opi;:oes do sisterna de ensino 
portugues, apoiado pelos Servi,;;os Consulares com impressos e folhetos informativos, 
alem da utiliza,;:ao da Internet para acessibilidade e consulta a uma base de dados do 
sistema de ensino portugues. 

Cria,;:ao de cursos universitarios e profissionalizantes intensivos, corno complemento 
introdutorio ao sistema de ensino da lingua e da cultura portuguesa de forma a 
possibilitar aos luso-descendentes uma estreita rela,;:ao com Portugal e a sua historia, 
com integrai;:ao e conhecimento da nossa organizai;:ao social, viabilizando-se forrnas de 
comunicai;:iio e dialogo entre professores de ensino nos seus paises de origem e nas 
escolas portuguesas para avalia,;:ao de curriculos dos respectivos sistemas. 

Sendo o que resumidamente tinha para exp6r sobre o assunto, aproveito o ensejo para 
reiterar os meus cumprimentos e subscrevo-me com considerai;:iio e estima. 

Sao Paulo, 20 de Janeiro de 2000 

Rodrigues 

- 4° 
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MESQUITA PEREIRA. MARCELINO, ALMEIDA. ESTEVES 
ADVOGADOS ASSOCIAOOS SIC 

Claudio Antonio Mesquita Pereira George Wasllinglo� T. Marcelino 

Antonio de Almeida e Silva Paulo Roberto Esteves 

Sao Paulo,26 de janeiro de 2.000 

!Imo.Sr. Henrique Pietra Torres

A DVOGAOOS 

Gabinete de Liga9ao ao Conselho das Comunidades 

Fax 00 21 351 21 3946980 Lisboa - Po1tuual 

Ref. Consulta do Senhor Secretario 

Acerca da consulta formulada sobre o ensino do 
po rtugues no estrangeiro, tenho a ponderar o seguinte: 

-E do se ressaltar, inicialt 11er 1le, a p8rtinencla e lmportancia da materia, especialmente
nos paises de acolhimento nos quais a lingua oficial nao e a portuguesa.
No Brasil o problema maior e ainda no que diz respeito ao ensino da Historia, ja que

alguns autores in:::;i:::.tem em comentarios desairosos ao papt!I do portugues
descobridor.

Feitas estas observac;:oes iniciais, passo a responder suscintamente as' quest6es 
postas: 

1-Bem ,no Brasil o ensino do portugues faz parte dos curriculuns escolares, ja que e
essa a lingua falada em todo o pafs. Entao, pode-se dizer que existe um born ensino 

da lingua, algumas vezes por professores de grands gabarito.

2-Como ja dito, ele existe em todo o territ6rio brasileiro, pelo que penso ser o ponto
efetivamente positivo.

3-Muitas das vezes nao ser completamente fiel as normas gramaticais e ortogra.ficas
de Portugal. Nesse sentido, Portugal deveria incentivar intercambios e seminarios, com

protessores de ambos os paises, para uma melhor defini9ao da materia.

4-Como dito acima, atraves de intercambios constantes e tambem da a9ao dos
governos no sentido de uma uniformizac;:ao.

5-A presenc;a mais conslanle de professores portugueses nas Universidades do
Brasil.No tocante a litP.ratura portuguesa, por exemplo, nota-se verdadeir.i aus<Tmcia de
marketing, por assim dizer, com rela<;:ao aos nossos maiores escritores, como Fernando
Pessoa, E9a etc etc. Note-se, que em razao da a9ao da midia brasileira Jose
Saramago e hoje o escritor portugues de rnaior sucesso no pais.A presenc;a de
professores portugueses poderia ajudar, e muito, na divulgac;ao dos nossos valores
historicos e culturais.

Atenciosamente, 

SILVA 
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Coucl/to das Co1r111,,Jdadu Port11g11uos 

Sec:�lo Realonal 

Amiric:11 Central e Amfrlu do Sul 

(Ld 48/96 da At•cmbll!a da ktpllbllca 1'11rti,guu») 

2 

Exm
0 Senhor Eng• Jos� Lello 

MD Secretario de Estado das Comunidades Portuguesas 

Assunto: Resposta a Consulta ao CCP - Enslno de Portugu�s no Estrangeiro 

Considerando, que hoje a RTPI, atinge a grande maioria das Comunidades Portuguesas espa
lhadas pelo mundo; 

Considerando, que os meios eletr¢nlcos permitem uma adequa�ao perfeita do ensino a dislan
cia: 

Considerando, que o publico alvo, tern interesse no estudo da Llngia Portuguesa; 

Considerando, que na quase totalidade dos centres onde residem imigrantes portugueses, exis
tem coletividades, associa�Oes, casas reglonais e outras instituiy6es que reunem habitualmente portru-
9ueses e luso-descendentes: 

Conslderando ainda, que cada aparelho de televisao instalado na casa do imigrante portugues, 
com recepc;ao do sinal da RTPI, 6 um ponto de acesso; 

Considerando finalrnente que a RTPi, se destina a servir os portugueses residentes fora de 
Portugal, entrw outras flnalldades; 

Propomos: 
1 - a elaborayao de um curso de "Lingua Portuguesa", de acordo com as premissas de um "tele

curso"; 
2 - a transmissifo do "tele-curso• pela RTPi; 
3 - um convenio com todas as institui�Oes, que ofereyam condic;Oes para tal, para que transmi

tam ao vivo, ou gravem e apresentem depois, as au las transmltidas pela RTPi; 
4 - que sejam dadas condiyOes de dlvulga�o, atrav�s por exemplo da propria RTPi, das institui

yOes que oferecem a posslbllfdade de assistir ao "tele-<:urso"; 
5 - qua sejam criadas normas de desempenho e parametros de julgamento para avaliayao dos 

testes efetuados pelos alunos; 
6 - que seja atribufdo diploma aos alunos com aproveitamento. 

Apenas como, lnformac;ao, no Brasil, a Rede Globe de Televrsao em conjunto com a Fundayao 
Roberto Marinho, tern um curse lntltulado "Tele Curso 2" Grau·, cujo aproveitamento e elogiado . 

17/02 '00 QUI 01:26 [S/ TR/RE 9563) 14]002 
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Conselho dos Comunidades Portuguesas 
Seccao Brasil - Sub Seccao Pernambuco 

Joao Lopes Ferreira 
Conselheiro 

Excelent!eaimo Senhor 
nr; HENRI QUE TORRES 
Director de CJabinete de Li�acfa.o 
ao Conselho das Comunidades Port�esas 

Assunto:1 Consul ta formulada ao CCP sobre 
o ensino da 1:!ngua po�esa
no mundo

- ·, , . , Dizia Fernando Pessoa e com ra.zao:·· ... A nossa ling!iUa e a
nossa P!tria"'

A lingua portu&uesa falada nos PALOPi'S,� nas Comunidades 
PortU&Uesas e no mundo� envolve 200 milhoas de pessoas:
se, deste total forem dedhlZidas 10 milhi5es; residentes· em 
PortugaJ.t sobram 190 milhoes espalhados pelos· cinco con:. 
tinentes,.' 

No Braailj mats de 160 milhoes- falam a 1:!n� p&tria e �
cad.a ano: mats 5 milhoes sao incorporados,I numa pro�esa,.; 
sao impressi onante:;1 

Uma analise superficial:� parece aconselhar ser dispense,... 
vel a ajuda e atenc;a.o das autori.dades: portut;uesas,4 no sen 
tido de iiSluir o Brasil na vertente do ensino e aprimora: 
men.to da l!n«ua port'Ut!Uesa:,◄ cujo concei to '.I erran.o: 

O l3rasil,� esta naQao-.continente� preoisa mui to do a;poi.o -
de Portugal para atender e melhorar a abr��ncia da 1:!n-.: 
gua e hist6ria nas oomunidades mats carentes e distantes 
dos sertoes,"i onde tudo , precario e faltsm eotruturas b&.. 
siCSS'� f:!sicas e tecnicas para a alfabetizagao • de milhoe 
de cri.angas,4 prejudicando a. expansao e o ensino �a 1:Cngua 
p ortll€Ueaa.i

Deste moao·,� quando se comemoram os 500 anos do D"3cobri.:,: 
men.to do Brasil,f seri a oportuno e fundamantal a; aeainatu,... 
ra de conv'1u.os � protocolos� cursos,i intercambio escolar 
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Conselho dos Comunidades Portuguesas 
Seccao Brasil - Sub Seccao Pernambuco 

.lodo Lopes Ferreira 
Conselhelro 

e bolsas de estudo,• no sentido de inorementar e melho
rar o ensino da 1:!ngua. portuguesa no :Brasil e no mundo,
evitando-se as lacunas e dispersoes existentes·.4 

Nae Comunidades Portu.gueeao quo resid8111 nos pa1eee estrari 
geiros de ru::ol.himento,◄ o enstno da l�a e da hist6ria� -
sao :fundamentais em todos Os n!veis.1

A expansao e o aprimoram.anto da 1:!:gua port'Ut!:Uesa: deveria_ 
de ser prior:it!ria para a universaliza.c;ao,� como pedra M

«ular da cu1 tura p ort'Ut!:Uesa n:o mundoJ 

Por outro lado,� vale a pena referir o problems; que h! ano: 
vem-se arrastando no que diz respeito ao reeonhe<?i.mento 
dos Diplomas de Ensino Superior,' que sofrem rest:ri9oea em 
Portugal e oausam tantos conatrant;imentoa.� 

Em face ao exposto,� na condiga.o de membro do CPP :... Seo.9ao 
:Brasil - SUb Secga.o Recife,' proponho qu.e·· o OI'9amento do E1

tado aprove verbas mais substanciai.s para o ensino da l!n: 
gua portugu.esa no estran�eiro e apoio a i.niciativa da Se,. 
creta;ria c1le Estado das Com.uni.dad.es Po�esas, na pessoa 
do seu ilustre tituJ.ari o Excelent!ss:i.mo SenhQr "Eng}t Josi 
Lelld: no sentido de a;poiar todos os es:f0I"9osi para incr& 
mentarl di:f'unclir e aprimorar o ensino da l!ngua portugues1 
gµer nos PALOP'S,� quer nas Comunidad.es Portuguesas,;i ass:Lm 
como no resto do mundo,� elevando Portiu€al bem alto e dign:l 
fivando 1 1:Cngua da. Cam<Se�;J FernandO Pessoa e tantos outr<
imortais. 

Com a mais eleva:da oonsider8$,ra.O e· respai to�� 

subsereva--me atenciosame>..nte-� 

Rec.i:fe;l 7 de Janeiro de 2000 ✓, 

, . .... 
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CtJtMallu> ,lets Cc,ltmmidutle.-. Porlugm•:'m� 
Gahint!IC. do Crmsellrniro - Ou fros PaiH!,\" e 1 errit(frio.,· de Africa
PO /Jox; 1312 
Harare 

,ZimbulrNe 

Exmo. Senhor 
Dr. Enrique Pietra Torres 
bi rector do Gabi nete de Liga�lfo ao C C P 
Lisboa 

ASSUNTO: ENSINO DE PORTUG'UES NO ZIMBABWE 

Junta tenho a honra de enviar a V. Exa. a min.ha opiniiio pessoal bem coma a de muitos 
elementos da Comunidade Portuguesa, que comigo cornungam da mesma opiniao, sabre 
as questi5es postas por Sua Exa. o Senhor Secretario de Estado bem coma pelo Presidente 
do Concelho Permaoeote,' Conselheiro Senhor Jose Macha.do. 

De forma breve e de forma a poder responder sucintamente ao que me e pedido, vou 
<;lividir a hist6ria do Ensino no Zimbabwe em quatro partes e, dentro delas, a real situai,ao 

· desde os tempos prim6rdios ate ao presente:

. a) No Zimbabwe, a presenya dos Portugueses vem, coma sabemos, de longe. Porem, se 
a pretendermos situar nurn passado mais recente e, atendendo a urn rnaior tluxo 
migrat6rio, podernos referir as anos cinquenta ,coma sendo a epoca, em que muitos 
Portugueses, ( essencialmente virados para a construi,ao civil) aqui assentaram 
arraiais. 

A questao do ensino do .Portugues, somente se colocou em l 974, no periodo hist6rico 
da descoloniza�iio, devido ao afluir de crianyas Portuguesas e Mo\"lffibicanas que, 
abandonando abruptamente as escolas de Moi;;ambique, passaram a necessitar durn 
apoio e duma integnu;ao diligente em estruturas educativas que !he permitissem 
prosseguir, sem. violentos sobressaltos, os estudos em lingua Portuguesa. Nessa 
situai;;ao de acolhimento e emergencia,. foi criado, no anode 1974, o Colegio Cam5es 
que, contou, na altura corn cerca de 120 alunos. Este estabelecimento, devido ao seu 
caracter de emergencia, vi.ria, no entanto, a encerrar as portas dois anos mais tarde. 

Mais tarde, no pcriodo decorrido entre o final dos a.nos setenta e o inicio dos anos 
noventa, mais precisamente no ano de 1994, manteve-se eni funcionaroento uma 
escola ba.sica de lingua e cultura Portuguesa ate ao nano aoo de escolaridade e que 
funcionava nas instala95es da Associa9ao Portuguesa em Harare. Essa escola foi, em 
parte, financiada pelo Govemo Portugiles e o restante pela Associa,;:iio de pais 
Portugueses no Zimbabwe. 

r;•-•u ',.,,,. JI .,-..,,.-,�n 
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b) Fm l 994, a profbsso,a em exeiciciu de 11.uu;ocs retirou se para 11 roforma. Desde
entao e ate ao presente memento, continuamos a espera, embora nos haja sido
prometido pelo DEB e GAER!, vai para dois anos.

Sua Excelllncia o Scnhor Se(;retario de Estado, a q1.1em fui forvado a recorrer,
prometeu-me que tudo :tari a junto do Ministerio da Edu.cavlfo para resolve, o impasse
da <'-oloca,,ao do <lito profossor, o que ta! nao aconteceu ainda, pelo qne continuarnos a
espera.

0 dito professor (Dr. Carlos Caixinha) foi colocado na Escola Lusitania em Harare
no mes de Novembre do ano transacto, nao se tendo, porem, apresentado ainda,
segundo inforrna9ao, , por falta de verba para o transporte.

A Comunidade jovem Portuguesa vive intranquila e nao se conforma em aceitar tal
situa9ao, corno se de uma fatalidade se tratasse. 0 ensino da lingua mae na Escola
l,usitania Portuguesa esta-lhes a ser ministrado por umii monitora que pouco rnais
tern do que a 4 ' classe. Por mais que. se esforce e, como e 6bvio, nunca podera
atingir os niveis dum professor devidamente treinado para o ensino. Portal motivo, os
alunos sentem-se frustados e intranquilos com o futuro.

Refira-se ainda que, a Escola Lusitiinia organizada por port.ugueses abriu as suas
portas em Janeiro de 1992 tendo, por imposi,;:ao do Ministerio de Educa,;;ao do
Zimbabwe, sido for9ada a adoptar o curriculo da lingua inglesa. No entanto, a lingua
portuguesa ficou inserida no dito curriculo e e obrigat6rio ser ministrada durante uma
hora por dia em cada classe (6 classes por dia). Nos quinto e sexto anos siio,
essencialmenle, veiculadas nov6es de cultura e fo[c[orc portugucs.

Verifica-se assim que, este tipo de ensino da nossa lingua e da nossa C1.1ltura,
ministrado a 6 classes por uma monitora, sem forma,;:iio pedag6gica, se revela
deficiente, insuficiente e ate desastrosa para u.ma carreira fotura, se as crian,;;as
portuguesas e luso portuguesas um dia, dada a instabilidade Politi ca em Africa, forem
for,;;adas a rcgressar a Portugal.

c) Debaixo deste contexto, quais seriio as legitimas aspirac;:oes da comunidade
portuguesa no Zimbabwe?

Falando de nec,essidades hasicas e, em primeirissirno lugar, solicitamos que seja,
duma vez para sempre, resolvido o problema da coloca1eao na Escola Lusitania em
Hara1 e do Pwfessor indigitado Dr. Carlos Caixinh11 ou outro, para trabalhos e
dedica,;:ao a tempo inteiro.

A cargo deste estaria, igualmente, a veicula,;;ao da cultura portuguesa e a dinamiza9iio
de act.ividades cultnrais junto clos jov;,ns "_adultos cla nossa Associa,;;ao.

d) A parte da necessidade "do ensino basico, temos, presentemente, a funcionar na
Universidade do Zimbabwe um departamento de_portugues com uma leitora ali
colocada pelo Institute Camocs c, no aspecto do ensino secundario, temos junto do
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"Tii !!side Teachers College" no. cidade de Bulawayo, duas professoras ali c.oloc.acfas
pelo DEB e quc sc dedicam a fuJ 1Ua�ao de professores locais.

Ha no Zimbabwe imensas oportunidades para o ensino da lingua portuguesa a todos 
-c:i5 nive:i�· no ensino primario e, corno atras referi, para os portugueses e luso
tlesc.;e11<ltmtes; no ensino secundario devc cnsinnr-se oomo lingua estrangeira tal qua!
u fra11ces; c no enslno superior devia ter varias ramifo.:ar.;01:1s I-JIU a 1.:outemplar ;;.reas
diversas que cxigem ensino <lifornnciado como, forma9fo de professores, lingua de
comercio (dado a proximidade de paises lus6fonos como Angola e Movambique)
traduylfo c inlerprela<,;au, liugua estrangeira. sern fins espccificos.

0 governo portugues, s.alvo melhor opiniao, deveria cortar por complete na
burocracia e ter uma participaylio mais activa nas questoes do ensino, enviando
representantes com poder decis6rio e negocial a Republica do Zimbabwe para
resolver "in loco" com as autoridades acadernicas do Ministerio da.-Educayao todas
as questoes do ensino do portugues a exemplo da Franya. Parece-rne, e para
teJ u1iudf, quc o govcrno portugues atraves do Ministerio da Educar;ao deveria trr rm
considerayao especial, o ensino da lingua portuguesa no Zimbabwe, tendo em conta
o contexto que leva a procura do portugu@s, especialmente em layos comerciais com
Mos;ambique.

Artur Cabugueira 
Conselheiro 
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ltfl'i�a do Sul 

Exmo Secretario de Estado das Comunidades Portuguesas 

Eng Jose Lello 

Assunto : En11ino de port.ugucs na Africa do Su] 

A Coonk,nacno do Emii11l'I de Porlugue� na Africa do Sul, p,.,,fo��ore-!>, Pai!.:'-' J\ lt1noR., n.<:sim
corno di1orcntcs Ol·gunismo.s c;:xistcntc.s ncst.n Comtmidude, c,ssi1n como ulguns dircc.tore.s d�. 
c:.s1.:olas Sul Africunu.s onck o cn ... ino <le port.ugue3 cstu u .ser minist1·ado, fornm ltS minha,: 
f(,,n,;;s de .-ccolhi1 de d.td,-,s, os quui:; sc1•viw11n de bC1se porA a elaho,·.scuo de!:le tn1h11.lho. 

Com os me1ho1'cs cumpriment.os

Tony Saramngo 

)'('\ llt" 11 �(), R11sr,l.l<"wilk. :i? I 30 • 'Jcl/1'11x, (011) -IMl-48 I I • Tt·J,.-.1111 ,v.-•.I. (lfl?.-9S:1-4tll 9
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Afrim do Sul 

3. Quals oo pontoc rwga1livt,s ?

A existencia de classes onde a id0dc dos. alunos varla dos S aos 12 anos, o horario 

des aulas de portugues muitas vezes colnolndem com o des actividad@s desportivas 

ou extra curriculares em que as criancos jo estso envolvldas, condiciona o a.urnento 

e a.expansao dos cunsns de LCP. 

O elevedo preco com quo os manuais escolares chagem a este pais, assim como o 

conteudo dos mesmos, sac um obstacle qua tern qua sar suprlmido. A raalldade 

cultural des.ta regiao, ondc predomina um forte factor lusofono, ern que o numero de 

pessoas a falar portugues eumenta dlariamente, oriundos de Angola e Mocambir,uP. 

um cunho de lusofonia, historia e cultura africana qua surgiu, fruto do contacto e 

coexistencia durante seculos entre os povos, assim como as intluencias culturais, 

exercldas nos diferentes palsos, ( Portugal, Angola
1 

Mocambique), a aculturacao ,os 

programas conjuntos que se estao a cfectuar,etc ... devtam de ser meterla relevante 

de ensino nestes curses, pois incentivarla os luso-descelidentes e os lusofunos , 

a fraquentar os curses de LGP, pols lndentlficar-se-iam com a conteudo leclonado, 

,<\ <-rie,c.ao d� un,a sissoclooao do p;;,is, puderla ser um oronniomn de mais valiji!, pols

asta associacao poderla funclonar coma um grupo de lobbie e pressao, dentro dos
, 

estabeleclmentas de ern::,ino sul afrlcanos, para que a integracao do :portugues no 

currfCJ,Jlum sul afrlcano coma lingua opcional, fosse uma realidade a curto pra:a:o. 
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Afl'/C(l do Sul 

4, Qua ill a11 melhorias, po11s,ivoi51 'l 

A mclhorlc1 de> quc11ldadc do cnslno pc1ssa pcla sua lntcgracao curricular do 

portuguos no onslno oficlcl sul cfrlccno, pclo clargamento do mesrno a oornunidade 

lusofona , etravez de uma campanha de cativacao ao ensino de portugues. 

5. Medidas pare evolucao po,aitlva ?

Os protocoloe com universidades locals para a formaca.o de professores de 

portugues, a in!roducao do um progrcma de /\NIM/\CAO EM PORTUGUES nas 

escolas pre-primaries, atravo.:z das professoras durante os periodos de lnterrupcao 

lectiva , que consistirla de filmes de animacao 
I assim como o ensino de cantiga.s o 

histories infantis am portugues, oxponham as criancas a lingua e incentivava-as a 

continuer a sua aprandizagam na ascola prlmaria. 

A camunidadc dcvcria pressionar as autorldades escolar�s e as do Mlnlsterlo da 

Ed�cacao local a converter os curses de LCP extra�curriculares em cursos 

integradoe. 

Nas escolas secundarias , promover 1 sempre que possivel, a Lir:igua Portuguese 

oomo segunda lingua, vista o sistema de enslno sul africano permitir a adopcao de 

umo sogundo tino1.10 

A criacao de uma blblloteca ( nao existe nenhuma ) num local fixo, asslm corno uma 

move! que podes:;e facilitar o acesso a llvros portugueses as pessoos que vlven, 

em areas rernotas, tambem ,;aria uma ajuda. 

A criacao de um CENTRO CULTURAL POKTUGUES, sena urna mals valla P"""' u 

acelaracao dcste processo, 
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Const/ho das Com11.1tidade.r l'onu91tfJs«s 
Co1tulllo Pttr11:ar11snre 

(_ 

Af,ica do Su I

18/01/2000 

Exmo Secretario de Estado das Comunidades Portuguesas 

Eng Jose Lello 

Assunta : Enslno de portugues na Africa do Sul 

A Coordenacao tlo Eusino de Portugues , Professores, .Pais e Alunos, diferentes organismos 
existentes nesta comunidade, assim como alguns Directores de escolas sul-africanas onde o 
ensino da lingua portuguesa esta a ser rninistrado. foram as fontes de recolha de dados os 
quais serviram de base para a e]aboracao deste trabalho, feito nao de uma fonna individual, 
mas por todos os Conselheiros da Seccao Local da Africa do Sul. 

Com os melhores cumprlmentos . 

Tony Saramago e Rodolfo Miranda 

·l
I

Pp Seccao Local 
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TEL No . 11,01,20 14=31 

4=QUE 0PORllJNIDADES CONSIDERA EXlSTIREM NUMA PERSPECTIVA DE MELliORIA 
DO REFERIOO ENSINO? 

A .. 0 fac.·10 de hojc c-.:i1n1r uma maiol <,.,s1;th1hdad£" �<X·1a.L t• Jiolitirn 11,1. Afr i{.d <.tu Sul cua me'"lhort"� 
condi,iks para Ulllil. tlxa�3o mais q,nfiante no pals. 

B=Os Ponugueses estao ma.is confian1es no fu1uro do pais c csuio a adquirir a cicladau.ia sul africana 
para :malor participapio na vida nacional. 

C•Por outro lado a situacao de instabilidadc cm Angola tcm feito afluir a Afrk-,.i do Sul vastos 
mtmr.ros de Jovens que 1u111i pul(.:1U11111 uir,lho1ei; co11diyaes de estudos c:: a.du.Hos quc bC prcteudcm fix.it 
no pais. 

D=Mocambique,embora m.ais estavel aimia ruio tern estruturas educacionais para podcr satisf:v.cr as 
n;ecssidadcs li.c uma educa�o moderna dos seus jovens,que tambem procuram aqui o que no seu pa.is 
nao tcm. 

5""QU.t MEDIDAS CUNCRETAS SUtiERE PARA CONTRIBUJR PARA A EVOLUCAO 
POSITIVA DESSE ENSINO? 1 

A=Quc o Consclho das Comunidadcs scja ouvido no quc sc refere a nomeaJao de Coordenadores. 
B""Que o lugar scja posto a concurso c nao tcnha ligafOCS polilico-panidirias. 
C=Que os profossores dcstacados estejam no pals ,P(Jf perlouo� ,Jio supcdo1cs a .5,ou o 111ax.fmo i.ci1> 
anos. 
D=Que os Pais,Eucarregados de Educa�'l:o,Comwtidade em geral e Conselho das Comunidades em 
particular partlclpcm mais no proccsso e.ducaLivo c nao apcnas cm festas que embora de inter�sse 11,.;'o 
sao a ess(!ucia da aprcndi/.agcm da Lingua c da Cu.ltura. 
E=Que se fafa um levamamento das necessidades de Eusino de Lingua e CUlmra na Africa do 
Sul,tendo em conta a shua_rao global do sector em todo o pais. 
F=Que nao seja permitida a cri11�ao de "bolsas"e grupos de interesse dentro do corpo docente e que se 
acabc com a d.iferenp de trat.Jmento existente entre professores "dest.aca.dos" e "contratados 
localmcntc",prcrercnciando os que aqui resldam dcvldamcnte qualificados para a funcao docente. 

0 ADEs 

, 

P.03
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Conselho das Comunidades Portuguesas 
Circulo dos PALOP ( Morambique, Angola, Cabo-Verde, Guine-Bissau e Sao Tome e Principe) 

A 

t11m1 T�R,o oo:; w·.:oc Maputo,1aos 24 de Janeiro de 2000 
OADINCTC DO CCC!:61AHIO " 1 

!}AS COMUNIOAOE.; POri � 

00439 � 11 H 1 
Sua Excelencia 

rt-AA a_ - * - ··•··• ....

b�v-2Q_�l c�0 Secrntario chi f111tado da11 Comunidade Porluguer-;aH 
Lisboa 

Tenho a honra de junto remeter a V.Exa., para conhecimento o documento 
elaborado acerca da avalia9ao do ensino da lingua portuguesa em Mo9ambique conforme o 
solicitado pela nota datada de 09 de Dezembro de 1999. 

Com os melhores cumprimentos, 

0 Conselheiro <las Comunidades Portuguesas dos P ALOP 

Antonio F. da Silva Pires 



Conselho das Comunidades Portuguesas 
Circulo dos PAL OP ( Mo,a111bique, Angola, Caho-Verde, Gui11e-Bissau e Sao To111e e Pri11cipe) 

Assunto: A Lingua Portuguesa 

Exmos Senho1·es, 

Consideramos de grande importoncia a ausculta<;ao sobre o ensino de portugues no 
estrangeiro, preocupac;:ao que se insere normalmente nos Comunidades Portuguesas que 
pretendem manter a transmissao da lingua e da cultura aos seus filhos nascidos nos 
pafses de emigrac;:ao. 
Nos PALOP, essa preocupac;:ao poe-se de forma diferente visto a lfngua oficial desses 
pafses ser a Lingua Portuguesa e o ensino ser feito em Portugues. 

Por essa razao, o ensino do Portugues prende-se com as Escolas que seguem os curricula 
portugueses e com todas as Escolas nacionais que necessitam de professores com 
formac;:ao cientffica e pedag6gica. 

Pri mei ra situac;:ao 
A nossa experiencia liga-se mais a Moc;:ambique, onde a Comunidade Portuguesa tern 
respostas ate mesmo a nfvel de Sistema educativo visto ter, desde Fevereiro de 1986 
uma Escola/Cooperativa que iniciou com os curricula portugueses o primeiro ciclo e que 
veio a crescer acompanhando a evoluc;:ao dos alunos. Pela mao dessa escola abriram-se,a 
partir de 1993, por iniciativa de grupos de Pais ou Associac;:oes Portuguesas, escolas em 
Nacala, Nampula , Beira e Quelimane. 
Existe tambem uma escola em Cahora Basso tambem com apoios de Portugal. 
Em 1994 abriu mais uma Escola privada em Maputo, a Escola Verney e em 1995 outra, o 
Externato Craveirinha. Na Beira ap6s dissoluc;:ao do grupo de pois que criou a Escola 
Portuguesa da Beira foi criado o Colegio Academico em 1997. 
0 ano de 1999 viu a concretizac;:ao da inaugurac;:ao da Escola Portuguesa de Moc;:ambique 
que herdou o historial da antiga Esco la Cooperativa Portuguesa de Maputo. 

Estas escolas tern tido a resposta pontual de professores profissionalizados vindos de 
Portugal em diversas situac;:oes - Requisitados, ou de contrato local ,recorrendo, 
principalmente nas areas cientffico/naturais, a professores com formac;:ao local. O corpo 
docente destas escolas e muito instavel mas uma situac;:ao melhor que a das escolas de 
curricula portugueses espalhadas por Moc;:ambique que vivendo com inumeras dificuldades 
chegam a incapacidade de defender a qualidade pois, em zonas onde nao ha grandes 
projectos, nao tern por um !ado uma populac;:ao estudantil que possa pagar mensalidades 
elevadns e por outro, qunlquer subsfdio ou ajuda para fazer frente ao pagamento de 
vencimentos de professores requisitados para esses lugares que tern de ter vencimentos 



C 

( 

Conselho das Comunidades Portuguesas 
Circulo dos PALOP ( Morambique, Angola, Caho-Verde, G11i11e-Bissau e Siio Tome e Principe) 

mais elevados devido a carestia de vida e custos com a habita�ao. Um professor 
�wofissioriolizado como responsdvel pedagogico em cada uma dessas escolas e um 
verdadeiro trabalho de coordena�ao entre escolas seria mu ito importante para o 
�qu,Hbrio c qualidade do trabalho. 

Embora 1mplantadas na capital do pafs, tambem as outras escolas necessitam de apoios 
que ate agora s6 foram dados a Cooperativa da Esco la Portuguesa de Maputo, agora 
Escola Portuguesa de Mot;ambique que sabemos, porque pertent;a dos Ministerios da 
Educa�ao, dos Negocios Estrangeiros e da Cooperatva, ser aut6noma com or�amento 
atribuido pelo Estado Portugues o que lhe confere ai nda a poss ib ilidade de ter 
professores destacados e bons equipamentos . 
Continuando a olhar apenas para as instituit;oes que ensi nam oficialmente o sistema 
portugues, consideramos que estas necessitavam de apoio que poderia ser feito com um 
subsfdio pontual ou pagamento do vencimento a alguns professores portugueses, ou ainda 
o apoio a Projectos, para fazerem frente as necessidades natura is a uma Escola de
qual.idade. Isto partindo do prindpio que elas sao garante do ens in o  da Ungua Portuguesa
e de uma cultura universal.

Porque se distingue das outras, cumpre-nos referir mais profundamente o trabalho que 
vem sendo desenvolvido sem qualquer tipo de apoio, desde o ano de 1995 pela Escola 
Verney,Escola que conhecemos bem por termos sido contactados varias vezes a fim de 
ajudar e apoiar alguns Projectos (Projecto Intercombio que levou de visita a Portugal o 
grupo de Teatro da Escola que integrou um espectaculo em S.Joao do Estoril e dois no  
Pavilhao de Mo�ambique na Expo 98 assim como a oferta de um Mural dos OCEANOS a 
escola de S.Joao do Estoril - Julho de 1998 - e trouxe a Maputo um grupo de alunos e 
professores portugueses da escola de S.Joao do Estoril - Mar�o de 1999), desenvolve a 
Escola Verney um Projecto de Lusofonia - ELOS, acrescido de Projectos no ombito da 
Forma�ao. 
Temos conhecimento de que, sao varias as crian�as que, sem conhecimento da lfngua 
portuguesa (ruandesas, coreanas, sul africanas, congolesas, americanas, etc) sao 
integradas no sistema com apoios espedficos ao ensino da Lingua Portuguesa; 
desenvolvem-se projectos de Format;ao de Professores com a Casa do Gaiato; Do apoio 
pedag6gico e desenvolve os mesmos assuntos no  ombito da Formac;:ao trabalhados com os 
professores da escola ao  Colegio Academico no Beira; Desenvolve um Projecto de 
Intercombio no ombito da LUSOFONIA com as escolas Academ ico na  Beira, C+S de 
Carrazeda de Ansiaes, Secundaria de S. Joao do Estoril, Caravelas em S.Paulo, Brasil; 
Desenvolve o mesmo tipo de trabalho com Cabo Verde, Africa do Sul, Mot;ambique 
(grupos culturais); Esta a desenvolver com a King H ight School um Projecto para o ens i no 
da Ungua Portuguesa intcgrada no curricula americano; Tem um Clube da LUSOFONIA e 
nCl J ornctl ct pnginct cfct l LI SOFONIA. 
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0 Grupo de Teatro trabalhou no ano lectivo 98/99 uma obra de Jose Saramago e foi 
executado um painel de azuleijo o Mur1do LUSOFONO. 

Sabemos tambem que esta escola apresentou o seu P1·ojeclo a vui·1us erili<luc.Jes 
port119ute<;a<; (Minister10 da Educa,;do, bulbenk1an, Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros -
Coopera,;ao ), e uma Esco la ja conhecida dos Senhores Deputados Dra. Manuela Aguiar e 
Dr. Caio Roque. Como resposta apenas tern recebido a informa,;ao de que o seu projecto e 
louvavel e interessante mas nao oportuno o que nos parece contrario a preocupa,;ao 
demonstrada por V. Exca. 
0 ultimo pedido foi feito ha dais anos ao Institute da Coopera,;ao que pareceu 
interessar-se mas que entretanto entrou no esquecimento. 

Segundo Situa�ao 
E muito precaria a forma,;ao de professores de Portugues para as Esco las Mo,;ambicanas. 
0 manter da Ungua Portuguesa passa per uma efectiva estrategia de apoio a forma,;ao 
nao s6 de profissionais qualificados que poderao vir a alterar a situa,;ao a medio e longo 
prazo - (Os licenciados na Escola Superior de Educa,;ao nao aceitam ainda trabalhar nas 
escolas basicas procurando uma situa,;ao melhorada nas Universidades ou Projectos 
pontuais), mas aos actuais professores em exerdcio cuja forma,;ao nae passa, amiude, o 
6° ano. 
E de referir que, nos escaloes com idades abaixo dos 12 anos e verdadeiramente ca6tica 
a situa,;ao sendo ate importante a forma,;ao a nfvel de Pre Escolar inexistente no pafs. 
Serio importante criarem-se condi,;oes para um trabalho de forma,;ao estruturado e 
planificado com base nas deficiencias pontualmente detectadas e desenvolvido com 
periodicidade. 

Consideramos que seria estrategico para manuten,;ao da Lingua Portuguesa e menos 
dispendioso para o esfor,;o a desenvolver por Portugal, criar apoios para a manuten,;ao de 
Escolas de curricula portugueses que podem ser uma referenda de qualidade de ensino 
e elas pr6prias nucleos de Forma,;ao; apoiar principalmente a vinda de professores de 
Lf ngua Portuguesa e da area de Ciencias Sociais e Humanas, as mais carenciadas no pafs. 
Numa primeira fase poderiam ser criados nucleos permanentes de Forma,;ao de 
professores nessas escolas, Nucleos que deveriam privilegiar a pratica, o trabalho "no 
terreno" urgente para o memento, tendo em conta o conhecimento das realidades 
regionais do pafs. (folta de escolas; livros; material didatico; carencias alimentares etc.). 

As fases seguintes desta estrategia seriam o apoio as Escolas de Forma,;ao Pedag6gica ja 
existentes e se possfvel criar algumas, situa,;ao de garante para um trabalho pedag6gico, 
para o ensino e para o future clct l fnguct Portuguesa 



. ... 

( 

(_ 

Conselho das Comunidades Portuguesas 
Circulo dos PALOP ( Mo{:ambique, A11gola, Cabo-Verde, Gui11e-Bissau e Sao Tome e Prillcipe) 

Em rela�oo aos outros pnise.s que. nao temos possibilidade de conheccr no terrcno, te.mo'I 
seguido atentamente as informac;oes atraves da RTP Africa e a  situa<;oo parece-nos ser 
iden11w, huvemJo, r,o er1lurllo, algumas estrategin� JO em func1onamento .. nomeadamente o 
env10 de 40 prohu:sores portugw.•.�l".4! pnrn Cobo Vt:r<l". 

Existindo ja algumas estruturas de ensino criadas em Mo<;ambique e certamente nos 
outros PALOP, seria importante estudar-se a sua credibilidade e possivel utilizac;ao por 
parte de Portugal para o desenvolvimento de uma verdadeira politico em defesa do ensino 
da Ungua Portuguesa e da Lusofonia. 

Concluiriamos referindo que, para todo este trabalho seria tambem fundamental uma 
avaliac;ao periodica do mesmo para que os resultados praticos fossem visive.is. 

Outras informa<;oes (relatorios, projectos, pianos de trabalho) usados para este parecer 
consideradas pertinentes, poderoo ser-vos enviadas. 

Com os melhores cumprimentos. 

Maputo, 2000-01-17 

Conselheiro das Comunidades Portuguesas dos PALOP 

Ant6nio F. do Silva Pires
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Sydney, 25 de Janeiro de 2000 

Assunto - Consulta sobrc o ensino da Lingua Portuguesa 

Com os melhores cumprimentos e dando seguimento ao pedido de V,Exa,, esta S�ilo Local do CCP 
congratula-se pela iniciativa da SECP, esperando que corn o seu contributo possa ajudar a implementar 
uma politica adequa.da para o ensino da Lingua Portuguesa. Algum atrazo na resposta deve-se ao facto de 

- se ter achado por bern fazer um pequeno inquerito junta de alguns professores, alunos e encarregados de
educa1,ilo.
Antes, porem, de responder aos pontos em analise, permite-se fazer urna pequena introdu9iio que a.cha
servir como ponto da sit�o e talvez ate, tambern, como ponto de partlda para o encontro de solui;Oes
sobre urn dos rnais graves e pertinentes problemas que afectam as comunidades portuguesas, enquanto ta!,
e o seu pr6prio future.
Reflectindo no que tern sido a politica dos varios e sucessivos govemos portugueses, constata-se com
rclativa facilidade que nunca foi preocupai;ilo minima o apoio a esta area. e¢mpletamente entregue ao livre
arbitrio de algumas (poucas) boas vontades, sem o minimo planeamento ou futuro.
Pelo me nos na Australia, apenas a inciativa de algumas pessoas ( uns professores diplomados, outros
apenas simples curiosos, mas esmagadoramente tendo apenas em vista mais uma fonte de rendimento), os
jovens portugueses silo empurrados para as aulas de portugues, sem programas adequados, sem material
didactico e pedag6gico condizente.
Estlmulos nl!o silo os bastantes para despertar neles qualquer visive! necessidade para a aprendizagem da
lingua dos seus pais, desrnotivados para mais umas quantas horas de ensino, depois de uma semana
inteira dentro de salas de aula.

( 0 engodo de que a Lingua Portuguesa servira para um dia voltarem a Portugal, tlio pouco pega, ja que cada 
, vez menos vl!o ser os que isso planeiam fazer e ainda para os que eventualmente a isso sejam levados pelo 

regresso dos pais, verificam que n!o ha nenhum reconhecimento oficial dos anos em quc cntretanto 
tenham estudado a sua lingua. 
Muito mais haveria a dizer, mas dando seguimento ao pragmatismo pedido, damos resposta aos pontos 
solic,itados 

I • 0 ensino na Australia constitui•se, maioritariamente, pelo chamado ensino privado, ministrado por 
qualquer pessoa que o deseje fazer, conseguindo "oficializa9iio" consular sem qualquer obstaculos. 
Regista-se ainda o ensino integrado, em algurnas escolas prima.rias e secundarias. 
Urna avaliay40 objectiva reconhece, na maioria dos casos, fraca qualidade de quern ministra, fa.Ila de 
programas adeqW!dos e de material didactico e pedag6gico. Ainda mesmo no ensino integrado, as 
deficiencias s!o enormes, ja que o govemo austral1ano nl!o impOe grande criterio de qualidade na acei�o 
dos professores. De resto, mesmo ncsta are11 corre-se o iminente risco de se extinguir, por falta de prof es• 

 Austrdlia
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sores q11alificados (a titulo de exemplo ainda nAo ha muito se pode ver um pedido para um professor de 
portugues para a escola secunda.ria de Dulwich Hill, numjomal comunitario local...!) 

2 • Sohre os pontos positives ... I Nll'.o ha muitos comentftrios a f�er, lembrando-sc apenas que e melhor 
pouco que nada. Ainde a.ssim, qualquer restruturei;Ao devera pessar pela eventual manutem;:il.o destes dois 
tipos de ensino, dada a disperslio da comunidade portuguesa por um continente U!o vasto. Com as 
rectifica9i'les que nos pontos 4 e S se indicam 

3 • Os pontos negatives mais vislveis seroo porventura, dada a f.alta de qualquer planificay!o, a gradual 
di minui91'10 de ah.mos e a perca de auto-estima por uma Lingua qu� encerra centenas e centenas de wna das 
Hi11t6rias mals ricas do Mw1do. 

4 • Se a batalha esta diariamente a perder-se, ainda pode ser tempo de se evitar a derrota total da guen'a, 
Aproveitando-se o que ainda resta do interesse da actual gera9Ao pe!o nosso pals, numa altura em que 
Portugal volta a fazer-se ouvir no Mundo, por urn !ado, e, porque nl'!o, dado o renovado interesse de 
Timor pelos australianos e dada ainda a situaQOO de Macau, o ensino do Portugues pode e deve ser 
revigorado, aproveitando a abertura deste pals na sua integraQil.o oficial em algurnas escolas, onde, e born 

( 
1.embrar, em alguns casos o nu.mere de alunos de origem n.a:o portuguesa e maioritario. 

S - Medidas concretas 
I • Sohre o ensino privado 

a) • reciclagem regular dos professores
b) - actualiza�llo de programas e fomecirnento de material didactico e pedag6gico correspondente
c) • cria91!0 de estimulos nosjovens, corno sejam o reconhecimento dos curses em Portugal

2 • Ensino Integrado 

a)• "oficializa9il.o" deste ensino, atraves de assinaturas de acordos entre os dois palses 
b) - recrutamento de professores em Portugal, evcntualmente atraves de urn convenio que Jevasse
professores australianos a leccionarem ingles em Portugal (a.ctualmente ja o estllo a fazer nos Estados
Unidos)

( . c) • organizar programas de intercfunbio de jovens entre os dois palses 

Com os melhores cumprimentos 
• 
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PREÂMBULO 

 

No uso da competência que lhe é conferida pela Lei nº 48/96, de 4 de Setembro e 

por solicitação da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, o 

Conselho das Comunidades Portuguesas na Suíça, decidiu emitir o seguinte 

 

 

PARECER 

 

NOTA PRÉVIA 

 

Tendo em consideração preocupações relacionadas com o ensino de Português no 

estrangeiro, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas dirigiu, 

individualmente, aos membros do Conselho das Comunidades Portuguesas 

(CCP), uma consulta sobre o ensino do Português no respectivo país de 

residência. 

 

Apesar da consulta individual estar prevista na lei orgânica do Conselho das 

Comunidades Portuguesas, os três conselheiros eleitos pelo círculo eleitoral da 

Suíça entenderam que, tratando-se de matéria de fundamental importância para a 

Comunidade Portuguesa na Suíça e interpretando os objectivos de S.E. o 

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas como sendo o de obter 

opiniões devidamente sustentadas e fruto de uma reflexão alargada, seria mais 

objectivo e profícuo que fosse o CCP/Suíça a emitir um Parecer vinculativo da 

própria estrutura, resultante de uma análise colectiva dos conselheiros e não cada 

conselheiro a pronunciar-se individualmente sobre a matéria em consulta. 

 

Por outro lado, em Novembro de 1998, o Conselho das Comunidades 

Portuguesas na Suíça, no âmbito das suas actividades, promoveu na cidade de 

Berna um colóquio subordinado ao ensino português na Suíça, que contou com a 
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participação de cerca de duas centenas de professores, pais de alunos, elementos 

da coordenação do ensino e conselheiros do CCP, encontro esse que fez ressaltar 

alguns aspectos importantes deste ensino complementar. Ora, pareceu-nos 

oportuno que o Parecer procurasse reflectir em grande parte as preocupações que 

foram levantadas no referido colóquio. 

 

Assim, em reunião de 18 de Janeiro de 2000, o Conselho das Comunidades 

Portuguesas da Suíça designou o Conselheiro Manuel de Melo para preparar um 

Projecto de Parecer que, depois de debatido em plenário do CCP/Suíça, originou 

o presente texto. 
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Texto da consulta: 

 

(…) 

" Tendo em conta que o ensino de Português no estrangeiro constitui 

preocupação dominante das Comunidades Portuguesas e se reveste de um valor 

estratégico importante para Portugal; 

 

Tendo em consideração o esforço desenvolvido pelo Ministério da Educação, 

pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelos coordenadores de Ensino, 

pelos senhores professores e agentes dinamizadores das Comunidades 

Portuguesas em ordem à efectiva melhoria dos padrões de ensino; 

 

Solicita-se aos Senhores Conselheiros a sua opinião objectiva e sucinta sobre as 

seguintes questões: 

 

1. Como avalia a situação do ensino da língua portuguesa no país da sua 

residência? 

2. Quais os pontos positivos desse ensino? 

3. Quais os pontos negativos desse mesmo ensino? 

4. Que oportunidades considera existirem numa perspectiva de melhoria do 

referido ensino? 

5. Que medidas concretas sugere para contribuir para a evolução positiva 

desse ensino? " 

 

Como se verifica, o texto que define o objectivo e os parâmetros da consulta, é 

bem claro nos seus propósitos. Enquanto conselheiros eleitos pelo círculo 

eleitoral da Suíça, faremos recair o presente parecer somente sobre o ensino de 

Português na Suíça e o mesmo incidirá apenas sobre os aspectos atinentes às 
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cinco questões colococadas, dentro da objectividade e síntese solicitadas. 

 

 

O ensino do Português na Suíça 
 

1. Enquadramento legal 

A existência do sub-sistema do ensino básico que constitui o ensino português 

no estrangeiro deve-se à instauração da democracia em 1974 e à nova 

Constituição dela decorrente. A Lei 74/77, de 28 de Setembro, formula as 

traves-mestras do ordenamento jurídico do ensino da língua e da cultura 

portuguesas no estrangeiro, preceituando, no seu artigo 2º, que o Estado 

Português, naqueles países onde não for possível integrar o ensino da língua, 

da história, da geografia e da cultura portuguesas nos respectivos sistemas de 

educação, deverá “ criar ou oficializar escolas e cursos, bem como 

estabelecer outras formas de apoio escolar aos cidadãos portugueses e seus 

descendentes aí radicados ”. 

 

Nove anos mais tarde, foi aprovada a Lei 46/86, de 14 de Outubro  Lei de 

Bases do Sistema Educativo  que, também em relação ao ensino português 

no estrangeiro se tornou o referencial de comportamento obrigatório, até 

porque logo no seu art. 1º, ao definir o seu âmbito de aplicação, esclarece: 

" O sistema educativo tem por âmbito geográfico a totalidade do território 

português — continente e regiões autónomas — mas deve ter uma expressão 

suficientemente flexível e diversificado, de modo a abranger a generalidade 

dos países e dos locais em que vivam comunidades de portugueses ou em que 

se verifique acentuado interesse pelo desenvolvimento e divulgação da 

cultura portuguesa. " 
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É neste quadro que o art. l6º define o ensino português no estrangeiro como 

uma modalidade especial de educação escolar que é o objecto do art. 22º, 

nomeadamente no seu ponto 3: 

" O ensino da língua e da cultura portuguesas aos trabalhadores emigrantes 

e seus filhos será assegurado através de cursos e actividades promovidos nos 

países de emigração em regime de integração ou de complementaridade 

relativamente aos respectivos sistemas educativos ". 

 

No âmbito destes diplomas, vários são os decretos-lei e portarias que vêm 

regendo o ensino português no estrangeiro, conforme as políticas dos 

diferentes governos, criando coordenações pedagógicas junto das missões 

diplomáticas, definindo e estruturando o conceito de Cursos de Língua e 

Cultura Portuguesas, estabelecendo as equivalências entre os sistemas 

escolares frequentados no estrangeiro e o português, atribuindo um estatuto 

aos professores de Português no estrangeiro, promovendo concursos de 

colocação para os mesmos, etc., etc. 

 

Tanto quanto sabemos, nada consta quanto à formação contínua e/ou 

específica para este ensino. 

 

2. A estrutura administrativa 

Os legisladores entenderam que a responsabilidade administrativa do EPE 

deve estar sob a autoridade das Missões Diplomáticas e Consulares, e a 

responsabilidade pedagógica sob a tutela do Ministério da Educação. Esta 

orientação está reafirmada no artigo 7º do DL 30/99, de 29 de Janeiro, quando 

reformula o Estatuto dos Coordenadores do EPE: 
Artigo 7º 
2 – Os coordenadores e delegados de coordenação actuam sob a direcção do chefe da missão 

diplomática ou posto consular, sem prejuízo de no desenvolvimento das actividades de carácter 

pedagógico actuarem sob a direcção do dirigente do serviço do Ministério da Educação 

responsável pelo ensino português no estrangeiro. 
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O mesmo diploma, referindo-se ao apoio logístico e administrativo, dispõe 

no seu: 
Artigo 4º 
2 - O chefe da missão diplomática ou posto consular disponibiliza apoio logístico e administrativo 

para o desempenho das funções dos responsáveis pela coordenação do ensino português no 

estrangeiro. 

 

No que respeita ao EPE na Suíça, iniciado em 1979, a sua organização e 

funcionamento estão sob a responsabilidade de uma coordenadora nomeada 

por despacho conjunto dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da 

Educação, cuja estrutura de coordenação funciona junto da Embaixada de 

Portugal em Berna e conta com o apoio de «docentes de apoio pedagógico» 

nos Consulados de Portugal em Genebra e Zurique. 

 

De acordo com o disposto no referido DL 30/99, de 29 de Janeiro, estes 

docentes de apoio pedagógico têm «funções de apoio pedagógico a alunos e 

a professores dos cursos de língua e cultura portuguesa». 

 

Mas na ausência de um projecto pedagógico, estes docentes têm vindo a 

ocupar-se quase exclusivamente das questões administrativas, com as 

ineficiências que são normais de alguém que desempenha funções estranhas à 

sua formação. 

 

Os docentes de apoio pedagógico têm-se limitado, praticamente, à realização 

do serviço administrativo de secretariado:  atendimento dos pais e cidadãos 

que pretendem informações sobre os CLCP ou o ensino em Portugal; 

contacto com as autoridades e organismos suíços para cedência de salas de 

aula; recolha de dados e inscrições para a organização de horários; recepção e 

despacho do expediente administrativo que deriva da presença de cerca de 

130 professores para leccionar mais de 12'000 alunos. 
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Não se compreende, também, porque é que os «docentes de apoio 

pedagógico» na Suíça, não recebem o suplemento remuneratório mensal 

inerente ao cargo que desempenham, nos termos do artigo 13º do DL 30/99, 

de 29 de Janeiro. 

 

Por outro lado, falta também esclarecer se o apoio logístico e administrativo 

por parte das missões diplomáticas e dos postos consulares, passa também 

pela disponibilização de meios humanos, em particular por pessoal técnico 

administrativo. É que se assim não fôr, como tudo deixa entender pois a 

Embaixada em Berna e os Consulados em Genebra e Zurique apenas 

cederam uma parte das suas instalações para os serviços de coordenação de 

ensino, existe aqui uma deficiência grave da estrutura de organização do 

ensino português na Suíça. 

 

3. A Coordenação Pedagógica na Suíça 

Convém esclarecer de entrada que, se existe Coordenação do EPE na Suíça, o 

adjectivo «Pedagógica» não corresponde, de facto, às acções que possam ser 

entendidas na acepção corrente da palavra: relativo ao saber ensinar, saber 

educar. É este, aliás, o maior motivo da nossa preocupação. 

 

A coordenação actualmente praticada é mais administrativa que pedagógica e 

é, aliás, a única possível com os escassos meios que são concedidos ao EPE. 

O Decreto-Lei que define o regime de coordenação do ensino português no 

estrangeiro contém, no número um do artigo 7º, uma definição das tarefas 

que incumbem aos Coordenadores e Delegados de Coordenação: 

 
Artigo 7º 
1 – Compete aos coordenadores e delegados de coordenação, no âmbito das competências do 

Ministério da Educação, promover e coordenar, nos respectivos países, o ensino português a 

nível da educação pré-escolar e dos, ensinos básico e secundário e da educação permanente, 

nos seguintes domínios: 
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(a) Cursos de língua portuguesa; 

(b) Acções de difusão da língua e da cultura portuguesas; 

(c) Alfabetização em português, de jovens e adultos e ducação recorrente; 

(d) Apoio a alunos que estudam Português na modalidade de ensino a distância ou para se 

submeterem a exame da disciplina no sistema de ensino do respectivo país; 

(e) Apoio à integração de alunos recém-chegados de Portugal; 

(f) Actividades de ligação com o meio sócio-cultural das escolas, designadamente com os pais 

e encarregados de educação e respectivas associações; 

(g) Participação na integração do ensino do Português nos planos curriculares dos respectivos 

países; 

(h) Colaboração no apoio às iniciativas de associações de portugueses e de entidades dos 

respectivos países que contribuam para a valorização e divulgação da língua e cultura 

portuguesas. 

 

Qualquer leigo se aperceberá das impossibilidades contidas nesta lista, 

independentemente da pessoa e da sua actuação individual, dentro das 

condições de trabalho que sempre têm sido oferecidas ao EPE. Como atrás 

foi referido, gerir a organização de cursos atribuídos a cerca de 130 

professores, frequentados por mais de 12'000 alunos, espalhados por 23 

cantões, cada um com o seu sistema escolar próprio, as suas autoridades 

cantonais e locais e a sua política relativamente ao ensino dos alunos 

estrangeiros, implica à partida um trabalho administrativo que, distribuído 

pela Coordenadora e pelos docentes de apoio pedagógico actualmente 

existentes nos Consulados de Genebra e Zurique, está longe de ser fácil. 

 

Os docentes de apoio pedagógico, tal como funcionam na Suíça (com 

funções meramente administrativas), para pouco ou nada servirão, no que 

respeita à função pedagógica. Estes docentes têm que assumir um papel de 

verdadeiros «animadores pedagógicos», com real capacidade de intervenção 

quer junto dos professores, quer junto dos alunos e dos seus Pais. 

 

Importa também denunciar a forma como os serviços de ensino estão 

estruturados. Como é do conhecimento de todos, a Suíça é um país 

extremamente descentralizado tendo as «comunas» grandes competências em 
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matéria de ensino. Deste modo, respondendo a uma estrutura muito 

descentralizada, com uma organização centralizada, tem necessariamente que 

haver desajustes e dificuldades. 

 

O DL 30/99, de 29 de Janeiro, terá sido feito com boas intenções, mas não 

conseguiu definir uma verdadeira estrutura de apoio ao Coordenador, de 

modo a permitir uma melhoria da qualidade, quer em termos administrativos, 

quer pedagógicos. 

 

Um dos pontos quentes da pedagogia do EPE é a avaliação. Vários são os 

problemas e as ocasiões em que a avaliação dos alunos no estrangeiro tem 

estado em causa. Muitos docentes ainda não conseguiram interpretar os 

preceitos base para o exercício de uma avaliação no quadro do EPE. Ainda se 

houve dizer, por alguns professores, que «avaliar é ver se os alunos estão 

aptos ou não a passar no fim do ano». 

 

Para agravar este panorama, a Caderneta Escolar, tal como se apresenta, 

trata-se de um instrumento administrativo e não pedagógico, e o seu 

conteúdo é totalmente inadequado, não só como meio de informação 

semestral aos Pais dos alunos mas também como indicador de progressão no 

processo de aprendizagem individual. Na mesma linha de inadequação, se 

insere o preenchimento do que oficialmente é designado por Mapa de 

Execução Pedagógico-Didáctica mais conhecido por «Sumários». Sem pôr 

em causa a necessidade de um registo regular dos conteúdos e actividades 

praticados em cada Curso, denunciamos aqui, o seu carácter desconexo e 

solitário no que deveria ser uma orientação e dinamização do EPE. Assim 

como existem, estes Mapas não servirão senão de referências ocas da prática 

docente. Soma-se assim o seu preenchimento aos das Cadernetas, numa 

tarefa de escrituração sem sentido e cujas consequências todos difusamente 

receamos. 



CONSELHO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS DA SUÍÇA                                                                                                                     PARECER Nº 1/2000 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________--
______________________________________________________________________________________________________________ 

 11 

 

Existe também o problema da falta de livros próprios para o ensino português 

no estrangeiro e, no caso particular, para a Suíça. Estamos conscientes de que 

este problema é bastante complexo: as situações no estrangeiro são tantas e 

tão variadas que é extremamente difícil elaborar livros próprios para o ensino 

no estrangeiro, e as editoras não se interessam por um mercado tão reduzido, 

atento o facto de que o mercado do livro em Portugal é aberto e as diferentes 

editoras publicam apenas os manuais que pensam vir a vender. 

 

Mas estas dificuldades, só por si, não podem justificar a não elaboração de 

manuais próprios para o estrangeiro, garantindo a especificidade de cada 

país. Se o número de exemplares a produzir não atrai as editoras, encontrem-

se formas de compensar financeiramente a editora ou editoras que garantam a 

publicação desses manuais. 

 

Não podemos deixar de realçar, pela positiva, o facto de na Suíça estarem em 

execução alguns projectos pedagógicos, uns propostos pela Coordenação, 

outros da iniciativa dos próprios professores: nomeadamente projectos que 

visam o apoio a alunos com dificuldades específicas; o apoio 

psicopedagógico; a elaboração de materiais; o ensino secundário; a escola-

família; a escola internacional; a formação de adultos; o jardim de infância; 

português para professores suíços; português língua estrangeira; team-

teaching, entre outros. Mas é importante que estes projectos sejam avaliados 

e que a sua avaliação seja tornada pública, e aqueles que se revelem úteis 

para os seus destinatários tenham a respectiva continuidade. A comunidade 

escolar portuguesa na Suíça não pode continuar, eternamente, a ser um 

campo de experiências sem resultados concretos, onde cada professor, por 

iniciativa própria ou por instruções superiores, continua a escolher os 

manuais escolares por meros gostos pessoais e não por objectivos 

pedagógicos perfeitamente delineados. 



CONSELHO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS DA SUÍÇA                                                                                                                     PARECER Nº 1/2000 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________--
______________________________________________________________________________________________________________ 

 12 

 

É importante também que a experiência e o trabalho realizados pelos 

professores no estrangeiro e, no caso concreto, na Suíça, sejam utilizados 

pelo Ministério da Educação, de forma a que o departamento de tutela do 

ensino português no estrangeiro possua de facto elementos objectivos e 

subjectivos para avaliar este ensino e os seus agentes. Para tal seria 

importante a criação de uma revista de (in)formação especialmente dirigida a 

todos os docentes em serviço no estrangeiro e às Comissões de Pais, onde a 

publicação de legislação pertinente, de estudos, de propostas de trabalho, de 

dados oficiais — até à data em posse exclusiva da instituição — que podem 

revelar-se úteis à planificação e execução do trabalho individual e colectivo 

dos professores, de pontos de vista e instruções oficiais fosse periódica, 

possibilitando assim uma larga circulação de ideias, até hoje inexistente. 

 

Já falamos da necessidade de descentraliação da estrutura da Coordenação do 

ensino português na Suíça e da inoperância (por desvio de funções) dos 

«docentes de apoio pedagógico». Em nossa opinião, estes docentes são 

extremamente necessários e deveriam existir em maior número, 

desempenhando funções bem definidas de apoio à coordenação, que devem 

passar pela discussão com os seus colegas da «zona de trabalho» das 

dificuldades e soluções encontradas, dos planos de execução pedagógica, 

conheceriam in loco os problemas dos alunos, dos professores, as instalações, 

os horários, os interlocutores suíços, a circulação e a utilização do material. 

Os «docentes de apoio pedagógico» seriam uma ponte activa entre as 

autoridades educativas cantonais e comunais e os professores, pais e alunos 

da sua área de intervenção. Teriam ainda incumbência de propor 

reciprocamente as diferentes acções de formação cantonais/comunais, as 

iniciativas de intercâmbio no trabalho pedagógico, os encontros de 

informação e colaboração com os colegas de outras nacionalidades, 

nomeadamente os espanhóis e os italianos que já possuem uma larga 
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experiência neste tipo de actuação. Da mesma forma seria atribuição dos 

«docentes de apoio pedagógico» a difusão de informações e directivas 

oficiais, de literatura científica e de material didáctico. 

 

Assim, globalmente, seriam necessários uma dúzia de «docentes de apoio 

pedagógico», sendo que para a Suíça de expressão francesa (que detém 2/3 

dos cursos de Português) seria necessário um número bem superior ao das 

outras regiões linguísticas. Pensamos que esta é uma possibilidade de 

solucionar a inexistência de apoio pedagógico, de inovação e de adequação 

do ensino à realidade social do seu público, de colaboração entre os 

professores na Suíça. 

 

4. Pessoal docente 

A publicação do DL 13/98, de 24 de Janeiro, que aprovou o regime jurídico 

dos docentes de ensino português no estrangeiro, veio dar uma resposta 

positiva a um sector cujo enquadramento legislativo se encontrava 

desadequado, pondo ordem à anarquia que reinava no recrutamento de 

docentes para o ensino português no estrangeiro, assumindo-se como uma 

importante contribuição para a valorização da língua e da cultura portuguesas 

junto das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. Todavia, o 

mesmo enferma de algumas lacunas importantes, que se tornam lesivas dos 

objectivos que se propõe. 

 

Todos sabemos que os professores, enquanto profissionais qualificados e 

força motriz da inovação pedagógica e da mudança social, são solicitados a 

desempenhar tarefas que reclamam a renovação periódica das respectivas 

competências sem esquecer a necessária formação cultural. No caso 

particular do ensino português no estrangeiro, estas tarefas são demasiado 

específicas, exigindo uma formação também específica. Ora, em nenhum 

ponto do referido DL consta algo que fale da necessidade de formação 
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profissional dos docentes de Português no estrangeiro. Assim como não se 

fala de uma formação inicial específica aquando do recrutamento dos 

professores para o estrangeiro. 

 

É importante saber-se, também, qual o verdadeiro papel a assumir pelos 

docentes portugueses no estrangeiro. Quanto a nós, julgamos que os mesmos 

não podem ser vistos como simples professores de Português, mas antes, 

devem assumir uma função de verdadeiros agentes e dinamizadores da língua 

e cultura portuguesas. Ser-se professor de Português no estrangeiro não basta 

ser possuidor da necessária habilitação profissional e ir dar umas aulas a 

crianças. É necessário ter um perfil adequado. É necessário conhecer a 

realidade das Comunidades Portugueses emigradas. É necessário conhecer-se 

a história, a cultura e o sistema de educação do país para onde se vai 

leccionar. É necessário ter vocação e deixar para segundo plano a mais valia 

económica que possa representar uma comissão de serviço no estrangeiro. 

Infelizmente — apesar de algumas boas excepções — muitos professores a 

leccionarem na Suíça, ainda não compreenderam aquilo que deve ser o 

verdadeiro papel dos docentes no estrangeiro. No que toca aos responsáveis, 

também parece que ninguém está interessado em rectificar esta situação. 

 

Compete aos responsáveis exigir aos docentes no estrangeiro uma 

participação mais activa, quer em projectos de experiência pedagógica, quer 

na colaboração da realização de projectos da iniciativa de Associações 

Portuguesas ou outras entidades, que visem a promoção da língua e da 

cultura portuguesas. Não se pode aceitar que os poucos professores que estão 

envolvidos em projectos e iniciativas de promoção da nossa língua e da nossa 

cultura, sejam reconhecidos e valorizados da mesma forma que o são os 

professores calões, que nada fazem para lá de leccionarem as tais aulas a 

algumas crianças. Tem de começar a haver, de forma clara e acentuada, um 

justo reconhecimento daqueles que trabalham, por relação aos que nada ou 
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pouco fazem. 

 

Outro aspecto a considerar é a relação entre os professores e os alunos ou 

seus representantes. Na Suíça, nem sempre este relacionamento tem sido 

conseguido da melhor forma. Continua a haver professores que vêm nos pais 

dos alunos verdadeiros inimigos, não os encarando como parceiros por 

excelência no processo educativo, não fazendo qualquer esforço para quebrar 

o isolamento institucional e pedagógico em que na maioria dos casos se 

encerram, com prejuízo de uma integração do seu ensino no universo escolar 

e familiar dos alunos. Mas mais preocupante ainda, é vermos este tipo de 

comportamento protegido por organizações com responsabilidades acrescidas 

em matéria de ensino, como recentemente aconteceu com uma organização 

sindical de professores que se insurgiu contra a realização de reuniões com os 

Pais dos alunos dos cursos de Português, promovidas pela Coordenação do 

ensino na Suíça. 

 

Temos clara consciência que de todas as propostas de reforma que expomos 

no presente Parecer, as de mais difícil execução são as que dependem de uma 

atitude pedagógica, da ideologia profissional de cada professor. Tanto quanto 

temos podido verificar, o professor português na Suíça raramente se sente 

gratificado com os resultados do seu ensino. É também corrente que se 

encontre o sentimento da desvalorização do Português como objecto de 

ensino, pelo estatuto menorizado de língua de emigrantes que lhe é atribuído 

em geral e na Suíça em particular. É necessário inverter estes sentimentos, 

que levam a uma facilitação que inferioriza o ensino que o professor se 

habituara a praticar em Portugal. 

 

É importante que se compreenda que o ensino português na Suíça, é um 

complemento relativamente à escolaridade suíça dos alunos. É adaptar a 

bagagem escolar e linguística de base dos alunos e enriquecê-la, não a 
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reduzindo apenas a saberes mínimos. E no caso frequente de dificuldades na 

própria escola suíça, é também ter consciência que a obtenção de resultados, 

por poucos que sejam, dentro dos saberes mínimos — os tradicionais saber 

ler e escrever — é já um valor acrescentado à instrução recebida na escola 

estrangeira. Tudo isto tem de ser devidamente compreendido pelos 

professores portugueses na Suíça. 

 

5. As associações de pais 

É importante que se incentivem novas formas de parceria educativa com os 

pais e as comunidades educativas, através da sua efectiva participação e 

corresponsabilização na administração das «escolas». 

 

A extensão da participação dos pais varia consideravelmente de país para 

país, com os governos a encorajá-la em diferentes graus de acordo com os 

níveis de ensino. 

 

Em Portugal, a participação dos encarregados de educação no sistema 

educativo, nomeadamente através das actividades desenvolvidas pelas 

associações de pais, é um direito recentemente adquirido. E pouco 

participado: em vinte e cinco anos de democracia, não se pode dizer que a 

consciência associativa e interventiva tenha ganho raízes entre a população. 

Apenas numa pequena franja, que acaba por funcionar como motor de arrasto 

para os restantes pais. 

 

O mesmo se passa no seio das comunidades portuguesas e, em particular, na 

Suíça. Mas aqui, as dificuldades são maiores. Apesar de encorajarem a 

participação dos encarregados de educação no sistema escolar português no 

estrangeiro, as nossas autoridades escolares “esqueceram-se” de 

regulamentar o exercício dessa participação. 
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De facto, o vazio legal — em termos de reconhecimento como parceiros por 

excelência no sistema educativo português no estrangeiro — em que 

navegam as nossas associações de pais, leva a que as pessoas tenham 

reacções de desinteresse pelo associativismo escolar. 

 

Esta falta de enquadramento legal da actividade associativa escolar na Suíça, 

acaba por funcionar como desincentivo à participação dos pais no movimento 

associativo. 

 

E se o envolvimento dos pais pode constituir como que uma alavanca para 

elevar parâmetros, é mais que óbvio, que o reconhecimento oficial do seu 

envolvimento, seria um factor de valor acrescentado. 

 

As Comissões de Pais têm um longo historial na Suíça, ocupando uma 

função extremamente positiva na superação de problemas locais de vária 

ordem. No entanto, nunca tiveram um estatuto jurídico específico, a 

legislação que se tem aplicado relativamente às Comissões de Pais é a 

legislação que se aplica em Portugal (DL 372/90, de 27 de Dezembro, 

actualizado pelo DL 80/99, de 16 de Março) e por conseguinte, desajustada 

da realidade. 

 

Estamos conscientes que a legislação que se torna necessário produzir sobre 

esta matéria não será ilimitada na concessão de poderes. Mas pode dar aos 

pais o direito legal de intervirem «de corpo inteiro» no processo educativo 

português dos seus filhos, ou seja, de participarem na elaboração dos 

projectos educativos, de serem ouvidos em consultas locais, de participarem 

em decisões de organização escolar, de estarem representados em conselhos 

escolares, etc. 

 

Referindo-nos aos conselhos escolares, seria importante constituir um 
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«Conselho Escolar Português» na Suíça, com representação de todos os 

parceiros educativos e sociais: coordenação, pais, professores, alunos e 

Conselho das Comunidades Portuguesas, que reunisse com alguma 

frequência e onde fossem debatidos os problemas relacionados com o ensino 

português na Suíça. 

 

Para lá do enquadramento legal do processo de integração das Comissões de 

Pais, entendemos que deve ser fomentada, pela instituição oficial do ensino 

português no estrangeiro, em tantas reuniões necessárias para o efeito, a 

eleição de delegados dos pais em cada curso, independentemente de serem ou 

não, membros de alguma associação. Assim, esses delegados dos pais dos 

alunos teriam, cabalmente, o papel de fomentar uma ligação legal com a 

escola e teriam uma representatividade incontestável. 

 

6. Uma visão estratégica para o futuro 

A importância do ensino da língua e cultura portuguesas no estrangeiro — e 

no caso na Suíça — é inquestionável e ninguém ousará dizer o contrário. O 

que pode ser posto em causa são os argumentos que devem guiar a 

redefinição dos objectivos gerais do ensino português no estrangeiro, em 

particular na Suíça. Em nosso entender, eles têm a ver com: 

 

(a) A situação de migração real do aluno, que solicita como objectivos para 

este ensino conservar, desenvolver e estruturar a língua e a cultura 

portuguesas como suporte da sua personalidade, instrumento da sua 

formação e elemento construtor da sua identidade social; 

 

(b) A situação de bilinguismo do aluno e a sua inserção social num país de 

língua estrangeira, que aconselham a criar e desenvolver o espírito de 

observação, análise e reflexão sobre a língua e a cultura portuguesas, em 

reforço ao peso funcional das outras línguas e culturas no seu repertório 
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verbal e cultural; 

 

(c) A situação de complementaridade dos CLCP em relação ao sistema 

educativo suíço, que exige favorecer e suscitar a emergência de 

instrumentos cognitivos de transferência e articulação entre a língua 

portuguesa e a língua da região de emigração, activando a verbalização 

em Português de conhecimentos passivos que, seja qual for a sua origem 

geográfica ou linguística, constituem o depósito de formação e construção 

identitária do aluno; 

 

(d) A mobilidade da emigração portuguesa para a Suíça, que nos levará a 

suscitar o exercício de mecanismos de expressão oral e escrita em 

Português dos seus conhecimentos escolares em geral, de forma a 

favorecer a possível (re)integração do aluno no sistema educativo 

português em caso de regresso. 

 

A consecução destes quatro objectivos gerais passa pela continuidade do 

actual sistema de ensino português na Suíça, com a introdução das 

necessárias melhorias para o desenvolvimento do seu funcionamento. Uma 

das melhorias a acrescentar  ao actual sistema, seria a integração dos cursos 

de Português nos currículos escolares suíços. Tal situação ocorre já em 

alguns casos (cerca de 50 cursos são integrados) mas a dificuldade na sua 

aplicação é extremamente difícil, apesar de pensarmos que se houvesse uma 

maior «agressividade» por parte de Portugal, em termos diplomáticos e no 

quadro de uma estratégia política concertada entre o Governo e os Partidos 

Políticos, teria já sido possível integrar um maior número de cursos por 

relação aos poucos que funcionam já nessa condição. 

 

Importa também equacionar o desenvolvimento da própria Comunidade 

portuguesa na Suíça que, sendo uma comunidade relativamente jovem, tem 
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uma maior facilidade de integração no país de acolhimento e, por 

consequência, poderá haver um maior afastamento em relação a Portugal e à 

própria língua portuguesa, sobretudo a partir das segundas e terceiras 

gerações. Registe-se que actualmente a Suíça tem cerca de 20.000 crianças 

portuguesas em idade escolar, mas pouco mais de 12.000 frequentam a 

escola portuguesa. Refira-se também que muitas das crianças que não vão à 

escola portuguesa, residem em grandes centros urbanos, onde funcionam 

vários cursos de língua e cultura portuguesas, pelo que se esses mesmos 

alunos não aprendem o Português, é porque não o desejam, pura e 

simplesmente. 

 

O desincentivo da aprendizagem do Português passa também pela deslocação 

dos horários em que os cursos são leccionados, com os alunos portugueses a 

serem obrigados a aprender a sua língua materna nas horas de descanso da 

escola suíça, problema difícil de ultrapassar quando os cursos não podem ser 

integrados na escola local. 

 

Por estas e outras razões, o quadro futuro do ensino português na Suíça, 

aponta para uma redução do número de alunos a médio longo prazo, o que 

nos obriga a pensar na implantação de uma estrutura paralela à desenvolvida 

actualmente, por forma a garantir que no futuro seja possível, a qualquer 

cidadão português ou estrangeiro, aprender a nossa língua e cultura na Suíça. 

 

Seria oportuna a criação de Institutos de Português, localizados 

estrategicamente, visando a irradiação global da Língua e Cultura 

portuguesas, à semelhança do que ocorre com outros países que não têm 

descurado a difusão e o ensino das respectivas línguas nacionais. Este parece 

ser o modelo a considerar para a difusão da língua e cultura lusas, porquanto, 

este modelo tem custos reduzidos (se tivermos em atenção que são os 

formandos quem assume os encargos da sua formação), permitindo instalar 
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uma gama de cursos e de actividades que configuram várias especificidades e 

onde não é esquecida a vertente comercial, a par da inerente dimensão 

cultural destes Institutos, a exemplo do que tem sido feito por países como a 

Inglaterra (Instituto Britânico) ou a França (Aliança Francesa), entre outros. 

 

Portugal não pode correr o risco de ser obrigado a desmantelar — dentro de 

dez ou vinte anos — a sua estrutura tradicional de ensino português na Suíça, 

por alegada falta de alunos, sem entretanto ter montado uma outra estrutura 

alternativa, que garanta a possibilidade daqueles que pretendem aprender a 

falar Português, o possam fazer. 

 

 

CONSELHO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS DA SUÍÇA 

14 de Março de 2000 
(aprovado por unanimidade) 
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