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PLANO NACIONAL DE LEITURA 2027

O Plano Nacional de Leitura (PNL) constitui uma prioridade política nacional. O objetivo 

central do PNL é o de elevar os níveis de literacia, promover o gosto pela leitura e o prazer 

de ler da população em geral e, em particular, dos jovens.

Ao longo da última década, os resultados alcançados pelo PNL, desde que foi lançado em 

2006, revelam uma evolução sustentada a que importa dar continuidade, através do 

reforço das políticas públicas de consolidação do trabalho realizado, da abrangência de 

novos públicos e faixas etárias e da transversalidade das diversas áreas do conhecimento. 

Projetar o PNL para a próxima década, Plano Nacional de Leitura 2027, é reafirmar a 

importância estratégica de desenvolver as competências da leitura como condição 

fundamental para o acesso democrático à informação, aos conhecimentos da ciência e à 

fruição cultural. A implementação do PNL 2027 é fundamental para a construção de uma 

sociedade livre e coesa.

A comissão interministerial constituída pelo XXI Governo Constitucional para 

implementar e acompanhar o Plano Nacional de Leitura 2027, envolvendo 

representantes das áreas das autarquias locais, da cultura, da ciência, tecnologia e ensino 

superior e da educação assume o desenvolvimento de uma política integrada e articulada 



para a promoção das múltiplas literacias, nomeadamente a cultural, a científica, a digital 

e a tecnológica, no respeito pela diversidade e pela valorização dos diferentes gostos e

perfis dos leitores. 

A centralidade das políticas públicas de promoção da leitura convoca todos os parceiros 

institucionais e da sociedade civil para este compromisso social que é de todos, enquanto 

desígnio nacional. 

Assim, a Assembleia da República reunida em Plenário, a 7 de Abril de 2017, congratula-

se com o lançamento do Plano Nacional da Leitura 2027 e reafirma o seu compromisso 

com as políticas públicas de valorização do saber e da cultura. 

Assembleia da República, 5 de Abril de 2017
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