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Entidade:           Instituto Internacional da Língua Portuguesa 

 Gilvan Muller de Oliveira (Diretor executivo) 

  

Academia das Ciências de Lisboa 

Artur Anselmo de Oliveira Soares (Vice-Presidente da Academia das 

Ciências e Presidente da Classe de Letras) 

  

Recebidos por:  Deputados do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Aplicação do 

Acordo Ortográfico 

 

Assunto: Acordo Ortográfico 

 

Exposição: O deputado Carlos Enes (PS), Coordenador do Grupo de Trabalho do Acordo 

Ortográfico, deu as boas vindas aos presentes e solicitou-lhes que expusessem a sua posição 

sobre o Acordo Ortográfico (AO) e a sua aplicação. 

 

O Vice-Presidente da Academia das Ciências realçou que a língua é um organismo vivo. 

Referiu depois que a Academia tinha concordado com o Acordo há mais de 20 anos, mas havia 

necessidade de desenvolver trabalhos de aplicação, não tendo havido sequência. Salientou 

que a Academia entende que o Acordo é científico. Por último, informou que em 2007-2008 o 

Ministro da Cultura decidiu pôr o Acordo em vigor sem consultar os académicos, tendo havido 

uma decisão política e realçou que não tem havido comunicação. 

 

O diretor do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), organismo no âmbito da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP (cfr. informações sobre o Acordo 

Ortográfico na página da CPLP), informou que o Instituto foi mandatado por esta para tratar do 

vocabulário ortográfico comum (VOC), tendo Portugal cedido uma plataforma eletrónica para o 

mesmo e o vocabulário português e o Brasil cedido depois o respetivo vocabulário. Informou 

que preveem apresentar uma primeira versão do vocabulário português, brasileiro e 

moçambicano em outubro de 2013, estando prevista a integração do vocabulário cabo-

verdiano em julho. 

 

Informou que há uma divisão de custos entre os 8 países da CPLP e que Angola financiou 

agora os recursos para o vocabulário ortográfico comum. Esclareceu que o Acordo Ortográfico 

está totalmente implementado no Brasil e que a prorrogação recentemente feita não se refere à 

http://www.cplp.org/id-176.aspx
http://www.cplp.org/id-176.aspx
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aplicação do mesmo, mas ao termo de utilização da ortografia anterior. Indicou que 

Moçambique aguarda a ratificação do Acordo no Parlamento.  

 

Informou depois que o VOC tem cerca de 300.000 palavras e está aberto aos cidadãos, de 

forma pública, tratando-se de um recurso linguístico gratuito e comum através da CPLP. 

Salientou que inclui 8 vocabulários ortográficos nacionais, podendo em cada caso aceder-se 

apenas a 1 dos 8 léxicos, constituindo o maior vocabulário ortográfico e incluindo também 

formas verbais. 

 

Realçou que está em causa a participação de 8 países, enquanto anteriormente havia 2 

normas, a portuguesa e a brasileira, decidida por cada um dos respetivos países. Salientou que 

o AO configura uma mudança estratégica, que é mais importante pelo que projeta, do que 

pelas alterações ortográficas. 

 

Interveio depois a deputada Gabriela Canavilhas (PS), questionando como se sentem com a 

aplicação do AO e que recomendações fazem nesse âmbito. Realçou que a aplicação do 

Acordo é inerente ao protocolo de 2008 e a ratificação desse ano foi um ato subsequente ao 

protocolo modificativo anterior, tendo referido que se houvesse impedimentos, a Academia de 

Ciências deveria ter-se pronunciado antes de 2008. 

 

Salientando que o Instituto tem a responsabilidade de obter consensos, questionou quem é o 

interlocutor português e qual a metodologia de trabalho que utilizam, perguntando se recebem 

e integram apenas o vocabulário de cada um dos países ou se fazem uma análise técnica dos 

mesmos. Questionou ainda se o vocabulário ortográfico comum vai ser entregue até ao final de 

2014 e quais são os desacordos da sociedade civil brasileira em relação ao AO. 

 

A deputada Rosa Arezes (PSD) referiu que o Parlamento está a fazer o debate sobre o AO, 

sendo que o mesmo não é consensual na sociedade civil e nos Grupos Parlamentares e a 

decisão do Brasil, de prorrogar o período de transição, agitou mais as opiniões.  

 

Nessa linha, questionou se a decisão do Brasil envolve apenas a prorrogação do prazo, quais 

serão as consequências no caso de Angola e Moçambique não ratifiquem o AO, qual a 

hipótese de retrocesso em relação ao mesmo e as consequências que daí decorreriam. 

  

O Vice-Presidente da Academia das Ciências referiu que a ratificação do AO teve lugar 20 

anos depois de este ter sido acordado e que a Academia não foi ouvida em relação à 
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ratificação (em 2007-2008), apenas na fase inicial, realçando que a Academia é o órgão de 

consulta do Governo em relação à matéria. 

 

Indicou que é habitual a Academia fazer um vocabulário de uso generalizado e corrente e que 

para áreas especializadas há glossários. Informou que após 2008 há 3 vocabulários nacionais, 

da Porto Editora, da Academia e do ILTEC.  

 

Realçou a existência de várias vertentes no inglês e no espanhol e a liberdade das línguas e 

referiu que em Portugal há agora um estrangulamento da língua. Indicou depois vários 

exemplos de palavras com ortografia desadequada, como sejam óptico/otico e 

pregões/pregões. 

 

Referiu que é a favor do AO naquilo que não bule com a fala, defendendo que o que se 

diferencia na fala, tem de se diferenciar na escrita. Informou ainda que a posição atual da 

Academia é a favor do AO.  

 

O diretor do Instituto Internacional da Língua Portuguesa defendeu que o vocabulário 

ortográfico comum é um documento para melhorar o AO e que não é necessário renegociar o 

tratado do AO para melhorar o VOC.  

 

No que se refere à metodologia para elaborar o VOC, disse que foram chamados os linguistas 

dos vários países, indicando que a Comissão Nacional Portuguesa no Instituto é presidida pelo 

Instituto Camões, indicando como participante o Dr. João Costa e como representante da 

Academia das Ciências o Dr. Fernando Cristóvão. Informou que obtiveram o vocabulário do 

ILTEC e que o vocabulário não é apenas uma lista de palavras, sendo sobre ele que incide o 

corretor e outras ferramentas de linguística computacional. 

 

Indicou que o vocabulário da Academia Brasileira integra também palavras portuguesas. 

Salientou que a ideia é incorporar atá ao final do ano cerca de 40.000 palavras moçambicanas. 

Realçou que é utilizando as ferramentas eletrónicas do ILTEC (desenvolvidas com apoio 

europeu) que podem cumprir o prazo previsto e informou que integrarão os 3 vocabulários 

portugueses acima referidos. 

 

Esclareceu que no Brasil há uma oposição ao VOC porque este é gratuito, não comercializado 

e os privados pretendiam que houvesse normas privadas, com utilização paga. Informou que 

os cursos de preparação para o vestibular são um campo de atuação privada, que poderá ser 

posto em causa. 
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Indicou que não há editoras e escolas no Brasil que não apliquem o AO, que Moçambique está 

em vias de ratificar o Acordo e que só Angola não o ratificou, embora tenha participado no 

VOC. Salientou que Angola já está a financiar o VOC, com 70.000€, de que já pagou 35.000€. 

Referiu que dos 10 maiores jornais portugueses, só o 8.º e o 9.º aplicam a antiga ortografia. 

 

Defendeu depois que não há necessidade, nem hipótese, de retrocesso e reiterou que contam 

com consultores de vários países, nomeadamente da Academia das Ciências. Indicou que 

terão um documento para aprovação em outubro de 2013 e que haverá uma política linguística 

comum, com um modelo de gestão internacional do português, com participação dos 8 países, 

com as posições e o cofinanciamento proporcional dos mesmos. 

 

A deputada Gabriela Canavilhas (PS) questionou ainda como é feito o financiamento do VOC e 

a sua distribuição e se há comparticipações obrigatórias dos países, nomeadamente com 

quotas proporcionais ao respetivo PIB . 

 

O diretor do Instituto Internacional da Língua Portuguesa indicou que não há comparticipações 

específicas para o VOC, o Instituto Camões financiou 2 investigadores que trabalham no 

Instituto e há também investigadores brasileiros, informando ainda que obtiveram outros 

financiamentos. Propôs ainda a abertura de escritórios em Portugal (para concorrer a apoios 

comunitários) e no Brasil (para obter financiamentos específicos naquele país). 

 

A documentação da audição, incluindo os elementos remetidos e a gravação da mesma, será 

disponibilizada na página da Comissão, na Internet. Poderá igualmente ser consultada a lista 

de contributos. 

 

 

Palácio de São Bento, 21 de março de 2013 

 

 

A assessora  

Teresa Fernandes 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=94900
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