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Assunto: Futuro do projeto Ciberdúvidas 

 

Exposição: José Mário Costa e José Manuel Matias agradeceram, em primeiro lugar, a 
celeridade do agendamento da audiência e expuseram, de seguida, as suas preocupações em 
relação ao futuro do projeto Ciberdúvidas, um projeto criado há 15 anos, por iniciativa dos 
jornalistas João Carreira Bom e José Mário Costa e que tem preenchido, desde então, o vazio 
da inexistência de uma autoridade na língua portuguesa, servindo de guia-orientador para 
todos quantos se interessam ou fazem da língua portuguesa o seu instrumento de trabalho e 
comunicação. Neste período, foram dadas 30.000 respostas, existindo 40.000 textos em 
arquivo.  
 
Trata-se de um projeto sem fins lucrativos, que presta um serviço público da língua portuguesa, 
gracioso e universal, procurando afirmar os valores culturais do país e da lusofonia. Regista 
uma média mensal de 2,5 milhões de visitas, maioritariamente do Brasil, mas também dos 
demais países de língua oficial portuguesa, sendo os seus públicos profissionais das mais 
variadas áreas: médicos, tradutores, advogados, professores, informáticos, estudantes.  
 
O Ciberdúvidas conta com a colaboração de professores de português e linguistas de correntes 
e sensibilidades diferentes, mas também de especialistas de outras áreas, como o Direito e a 
Medicina. O fluxo diário de perguntas e respostas no consultório é garantido por uma equipa de 
cerca de 10 pessoas. 
 
Para além de consultório, o Ciberdúvidas dispõe de outras rúbricas, como uma Antologia de 
textos de escritores lusófonos, espaços de debate e notícias várias do mundo cultural de língua 
portuguesa.  
 
Referiram ainda que o Ciberdúvidas tem outras iniciativas complementares sobre a língua, 
destacando o projeto Ciberescola da Língua Portuguesa, dirigido especialmente a alunos e 
professores dos ensinos básico e secundário. 
 
Por último, afirmaram que a viabilização deste projeto só foi possível, ao longo dos últimos 
anos, graças aos apoios da Fundação Vodafone, da Universidade Lusófona e dos CTT. Porém, 
com a saída dos CTT, agravaram-se as dificuldades de sustentabilidade deste serviço, que se 
encontra agora na iminência de interromper o seu funcionamento regular. 
 
Intervieram, de seguida, os Srs. Deputados Maria da Conceição Pereira (PSD), Inês de 
Medeiros (PS), Michael Seufert (CDS-PP), Miguel Tiago (PCP) e Ana Drago (BE), que 
felicitaram os audientes pelo trabalho notável, apresentaram as posições dos respetivos grupos 
parlamentares e colocaram algumas questões, designadamente, sobre a avaliação do projeto, 
a figura jurídica que está na sua base, sobre as diligências efetuadas, sobre os contactos 
realizados, quer junto de entidades públicas, quer privadas e ainda sobre o patrocínio da 
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) para a extensão da Ciberescola 
para os Estados Unidos da América. 
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Em resposta às questões colocadas, os audientes referiram-se aos vários contactos efetuados 
e à dificuldade em obter novos apoios ou patrocínios, quer de entidades públicas, quer 
privadas, decorrentes da atual situação económica do País. 
 
Afirmaram que se mantém o apoio da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento 
(FLAD), bem como o da Fundação Vodafone. Fizeram ainda alusão aos contactos com uma 
editora, não tendo sido possível aceitar as condições propostas, por entenderem que 
ameaçavam a qualidade do projeto. 
 
Por último, e atendendo a que a verba que está em causa é insignificante, apresentaram uma 
proposta no sentido do estabelecimento de um protocolo com o Governo, que permita a 
viabilização deste projeto de valorização e difusão da língua portuguesa, que constitui um valor 
estratégico que o Estado português deve apoiar. 
 
A documentação da audiência, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página 
da Comissão, na Internet 
 

 
Palácio de São Bento, 10 de julho de 2012 
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