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A recém-eleita presidente do conselho científico do Instituto Internacional da Língua 

Portuguesa (IILP), a portuguesa Margarita Correia, afirmou hoje que "não tem sido 

muito visível a vontade" da Guiné Equatorial para difundir o português no país. 

"Não temos tido a participação dos membros da Guiné Equatorial nas reuniões do 

conselho científico do IILP. Não posso avaliar dessa vontade, na medida em que, 

pelo menos, ela não tem sido muito visível", disse à Lusa a linguista e professora da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que foi eleita na semana passada 

presidente, até 2020, do conselho científico do IILP, organismo da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP) para a promoção e desenvolvimento do 

português. 

A responsável sublinhou que a organização "está consciente e disponível para 

enveredar esforços para que o português venha a ter outra representatividade na 

Guiné Equatorial, assim as autoridades do país o desejem". 

"O IILP tem perfeita consciência das suas responsabilidades, mas também das suas 

possibilidades", afirmou, recordando que o trabalho é desenvolvido a nível 

multilateral. 

A especialista defendeu que "tem de haver um esforço também da própria CPLP, isso 

tem de ser reforçado", sublinhando que "a difusão e desenvolvimento do português na 

Guiné Equatorial também tem de resultar de vontade política, e essa vontade política 

não diz respeito ao IILP, mas é assumida por outros órgãos da CPLP". 

Margarita Correia ressalvou que têm havido apoios de Portugal e do Brasil à 

promoção do português na Guiné Equatorial, um compromisso da adesão desta antiga 

colónia espanhola quando aderiu à CPLP, em 2014, quando tornou a língua 

portuguesa como uma das línguas oficiais, a par do espanhol e do francês. 

Na reunião do conselho científico realizado na semana passada, na Cidade da Praia, 

em Cabo Verde, "foi manifestado apoio à elaboração de um projeto multilateral sobre 
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a promoção da língua portuguesa na Guiné Equatorial no seguimento do pedido feito 

pelo secretariado executivo da CPLP", refere o comunicado final do encontro. 

Questionada sobre as suas prioridades no IILP, a responsável comentou que o 

organismo tem "normalmente muitas dificuldades de financiamento", pelo que vai 

empenhar-se na procura das "melhores soluções para vencer as dificuldades". 

Mais uma vez, a professora advoga que a CPLP deve "repensar a solução do IILP e 

dotá-lo dos meios necessários e suficientes para que possa cumprir a função que a 

CPLP exige dele e que tem vindo a ser reconhecida e reforçada ao longo dos anos, 

mas sem que isso corresponda até agora a um reforço da estrutura e do financiamento 

do IILP". 

Na reunião da semana passada, em que não participaram representantes das 

comissões nacionais da Guiné Equatorial nem da Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe 

entregou o Vocabulário Ortográfico Nacional (VON), que será integrado "tão 

depressa quanto possível" na Plataforma do Vocabulário Ortográfico Comum da 

Língua Portuguesa (VOC). 

"Temos seis VON já prontos e faltam os de Angola e Guiné-Bissau", comentou 

Margarita Correia, que recordou que Luanda "tem vindo a anunciar a realização do 

seu Vocabulário Ortográfico Nacional". 

"A Guiné-Bissau tem estado numa situação mais instável e esperamos que possa 

voltar ao nosso convívio e desenvolver os seus trabalhos", referiu. 

O VOC é um instrumento previsto no âmbito do acordo ortográfico e pretende fazer o 

levantamento das palavras em uso nos países da CPLP. 

Na reunião do conselho científico, "foi reconhecido, relativamente à substituição da 

direção executiva do IILP, o direito de a Guiné-Bissau apresentar um candidato ao 

cargo". 

A atual diretora executiva é a moçambicana Marisa Mendonça. 

O IILP tem sede na cidade da Praia desde a sua criação, em 2002. 
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