
2- Conferência sobre
a Língua Portuguesa traça
Plano de Ação de Lisboa

<( A afirmação da língua portu-
guesa como idioma da ciência e

da inovação é a principal novida-
de trazida pelo Plano de Ação de

Lisboa (PALis), cuja definição saiu

do segmento técnico diplomático da

2 a Conferência Internacional sobre

o Futuro da Língua Portuguesa no
Sistema Mundial, que se realizou

em Lisboa de 29 de outubro a 1 de

novembro de 2013, sob a égide da
Comunidade dos Países de Língua

Portuguesa (CPLP).
O primeiro segmento da reunião,

organizado a 29 e 30 de outubro

pelo Camões, IP e por um consór-
cio de universidades portugueses e

realizado na Universidade de Lisboa,
contou com cerca de 300 partici-
pantes, académicos e representantes
da sociedade civil dos países de

língua portuguesa e de inúmeras

comunidades de língua portuguesa
em todo o mundo, que fizeram um

conjunto de propostas acolhidas no

documento finalizado pelos técnicos

e diplomatas dos oito países mem-
bros da CPLP.

Ainda não divulgado
oficialmente, o PALis, que se vem

juntar ao Plano de Ação de Brasília

(PAB), resultante da 1- conferência,
em 2010, será apresentado
ao Comité de Concertação
Permanente da CPLP, a 25 de

novembro, em Lisboa, com vista

a ser submetido ao Conselho de

Ministros da organização antes de

ser aprovado pela cimeira da CPLP,

que deverá ter lugar em 2014, em
Díli.

O português como língua da

ciência e inovação compreende
um «conjunto de medidas novas

para valorizar a utilização da língua

portuguesa no mundo» , afirmou na

conferência de imprensa de encer-
ramento o embaixador Rui Aleixo,

representante do Governo portu-
guês que presidiu aos trabalhos do

2- segmento. O diplomata garantiu

que o documento de Lisboa reflete

«algumas das conclusões do i s seg-
mento, aquilo que a sociedade civil

entende que deve ser considerado

neste documento» . Ao todo, o i e

segmento realizou três conferências

plenárias, 7 reuniões temáticas com

especialistas convidados e 16 sessões

de comunicações livres, que produ-
ziram 11 propostas distribuídas por 4
temas, embora a formulação de mais

propostas fosse esperada ainda para



depois do termo da conferência,

segundo indicou no último dia de

trabalhos o Presidente da Comissão

Científica, Ivo de Castro, professor
catedrático da Faculdade de Letras

de Lisboa.
Rui Aleixo, que estava acom-

panhado na conferência de im-
prensa pela Presidente do Camões,

IP, e Presidente da Comissão

Organizadora, Ana Paula Laborinho,

e pelo diretor executivo do Instituto
Internacional da Língua Portuguesa
(IILP), Gilvan Múller de Oliveira,
enunciou (sem entrar em porme-
nores) os restantes quatro eixos do

PALis: «a língua como fator de re-
levância na economia criativa», «a

língua portuguesa nas comunidades

das diásporas» - pondo à disposição
das diásporas dos países da CPLP

professores e materiais didáticos, de

forma a permitir «um ensino com
uma qualidade assegurada» - e «a
utilização do português pelas orga-
nizações internacionais», um dos

temas principais da i 8Conferência
de Brasília.

Um último eixo do plano é «o en-
sino da língua portuguesa a falantes
de outras línguas» , em que avulta a

criação de um sistema único de cer-
tificação internacional de compe-
tências linguísticas em língua por-
tuguesa, considerado «essencial»

pelo secretário executivo da CPLP, o

embaixador moçambicano Murade

Murargy, que falava na sua inter-

venção de abertura da conferência.
À imprensa, Ana Paula Laborinho
indicou que o PALJs inclui uma
referência à concertação sobre essa

matéria, mas sublinhou que «não
basta dizer 'queremos'». «Há todo

um longo trabalho de estudo prévio.
Nem basta a negociação, é preciso
sobretudo saber que instrumentos»
os países têm para o efeito.

PORTAL PARA PROFESSORES
Na abertura da conferência, o

Presidente da Comissão Científica
sublinhou o caráter académico da

reunião, lembrando que os parti-
cipantes, ou foram convidados a

intervir sobre um tema específico,
ou viram as suas comunicações
livres sujeitas a arbitragem pelo ór

gão a que presidiu, constituída por
académicos de todos os países da

CPLP, e garantia da qualidade cien-
tífica das comunicações apresenta-

das, algumas das quais poderão vir
a ser divulgadas na página web da

Conferência.
A conferência procedeu logo

no seu primeiro dia à avaliação do

grau de implementação do PAB, que
estabeleceu seis áreas para garantir
um dos três pilares constitutivos da
comunidade - a promoção e difusão

da língua portuguesa (os outros

pilares são a concertação política e a

cooperação económica), uma tarefa
em que, como repetiu Ana Paula

Laborinho, «há muito caminho para
fazer».

«Não se esteve parado» nos

últimos três anos, disse Ana Paula

Laborinho, que sublinhou o desem-

penho, nem sempre mediático, mas
não menos importante, do lILP na

aplicação do PAB. O lILP assumiu, ao

longo dos últimos três anos, o papel
de juntar análises, coligir elemen-
tos e promover colóquios em cada

uma das áreas, para além de realizar
e promover o trabalho no âmbito

dos vocabulários ortográficos e da

criação do Portal do Professor de

Português Língua Estrangeira, ações
«reveladoras daquilo que os países

podem fazer em conjunto» .

O portal criado pelo lILP

(organismo da CPLP), foi aliás

apresentado na conferência de
Lisboa - uma plataforma na
Internet, destinada a professores
de português como língua

estrangeira, que já está disponível

(http://www.ppple.org/). Reúne

150 unidades didáticas de Angola,
Brasil, Moçambique e Portugal,

que chegarão a 730 quando estiver

concluído, em julho de 2014.

Segundo o diretor executivo do

lILP, pela primeira vez, os países
da CPLP «consensualizaram

uma metodologia para o ensino

de português como língua

estrangeira» .

Outro dos projetos decorrentes

do PAB apresentados em Lisboa foi

o Vocabulário Ortográfico Comum
da Língua Portuguesa, resultante

da organização de três vocabulários

ortográficos nacionais (do Brasil, de

Portugal e de Moçambique) , o que
acontece pela primeira vez em cada

um destes países, segundo explicou
Gilvan Múller Oliveira, que destacou

o facto de o projeto ter sido finan-

ciado pela primeira vez por um país

africano de língua oficial portugue-
sa, Angola.

Na palestra inaugural da con-
ferência, o ministro do Ensino

Superior, Ciência e Inovação de

Cabo Verde, António Correia e Silva,

destacou a necessidade de articular

a diversidade dos falantes da língua

portuguesa, mesmo fora do espaço
lusófono, para projetar o português
nos próximos tempos como língua
planetária.

Destacando a importância do

PAB, Ana Paula Laborinho explicou

que foi na reunião de Brasília que,

«pela primeira vez», surgiu «uma
consciência em relação à situação do

português no sistema mundial», se

traçaram orientações e se estabele-

ceram ações conjuntas.
Falado por 244 milhões de

pessoas em todo o mundo, o por-
tuguês é a 6 3 língua mais falada do

globo, a 5- mais usada na Internet
e a 3' nas redes sociais Facebook e

Twitter. A conferência, aliás, pôde
ser seguida em direto na Internet
e foi possível colocar questões aos

conferencistas através do Twitter

(#falarportugues), resultado da

opção de organizar uma reunião

«amplamente participada»,
segundo declarou a Presidente do

Camões, IP. «Com pouco recurso
ao papel» , a conferência distribuiu
a maior parte dos seus documentos
em suporte digital e disponibili
zou-os no seu portal, a que podia
aceder-se, no próprio espaço da

conferência, através da rede sem
fios da Universidade de Lisboa.

A conferência contou ainda com
um programa cultural paralelo,
com momentos de debate literário

ou de leitura de poesia por Natália

Luiza, na Casa Fernando Pessoa, e

um espetáculo musical no Convento
do Beato, produzido pela RTP,

apresentado por Catarina Furtado e

com duetos inéditos entre cantores
do espaço lusófono, transmitido

por todo o mundo pela RTPi,
RTPlnternacional e RTP África.

A conferência promoveu ainda

exposições e três artistas urbanos
- Nark, Youth One e Nomen -
dedicaram à língua portuguesa a

pintura de um mural na zona de

Telheiras, em Lisboa.




