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Entidade: Professora Doutora Isabel Pires de Lima, ex-Ministra da Cultura 
 

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

 

Assunto: Acordo Ortográfico 

 

Exposição: O deputado Carlos Enes, Coordenador do Grupo de Trabalho cumprimentou a 
Professora Doutora Isabel Pires de Lima, que foi ouvida em videoconferência, e solicitou-lhe 
que expusesse a sua posição sobre o Acordo Ortográfico (AO) e a sua aplicação. 
 
 
A Professora identificou-se como académica e escritora, a quem a literatura de língua 
portuguesa interessa de forma particular. Referiu que foi Ministra de março de 2005 a fevereiro 
de 2008 e sempre manifestou desacordo em relação ratificação do Acordo Ortográfico sem que 
se procedesse à sua revisão, face à situação dos países africanos e de Timor. Informou ainda, 
que após a saída do Governo e como académica, se pronunciou largamente contra o AO sem 
revisão, por razões de ordem cultural. Salientou ter defendido que o Acordo revestia inúmeras 
fragilidades, tendo realçado a facultatividade excessiva, que é contrária ao conceito de 
ortografia e o recurso a uma diversidade de critérios na simplificação.  
 
Tendo presentes as razões político-diplomáticas do AO, salientou que na prática apenas há 
acordo entre Portugal e o Brasil, não incluindo Angola e Moçambique. Defendeu que em vez de 
um instrumento de agregação, o AO é mais um elemento de desagregação. Salientou ainda 
que o Brasil não honrara os acordos de 1915 e de 1945. Indicou depois que se constituíram 2 
blocos de países, um com Portugal e o Brasil e outro com os restantes países, particularmente 
Angola e Moçambique. 
 
Com base em razões de ordem económica, defendeu que a política de internacionalização da 
língua não passa pela sua unificação. Salientou ainda que o Brasil regista uma maior expansão 
em Angola e Moçambique, prevalecendo em relação a Portugal.  
 
Salientou que temos agora 2 normas ortográficas, que Portugal avança com o AO, mas que a 
sua aplicação é impossível, dado que gera facultatividades e oscilações ortográficas 
excessivas, contrárias a uma norma ortográfica. Considerou ainda que é um acordo ortográfico 
de fraca utilidade para Portugal e alguma utilidade para o Brasil. Por último, propôs que se 
reveja o Acordo Ortográfico e que se salvaguarde a língua portuguesa. 
 
Interveio, de seguida, a deputada Rosa Arezes (PSD), informando que o Grupo de Trabalho 
tem ouvido muitas pessoas, com posições muito divergentes. Referiu depois que a Professora 
Isabel Pires de Lima, em declarações de fevereiro de 2012 à rádio Renascença (antes da nova 
posição do Brasil de prorrogação do prazo de transição), indicou que não considerava viável 
recuar em relação ao AO, quando nas escolas portuguesas está a ser ensinada a variante 
ortográfica do mesmo, outras entidades estão a aplicá-lo e há um compromisso internacional. 
 
A deputada fez ainda referência ao facto de o embaixador de Moçambique na UNESCO ter 
indicado dificuldades de aplicação do AO naquele país. Por último, questionou se a Professora 
defende a travagem da aplicação do mesmo e pediu comentários sobre as consequências 
dessa decisão. 
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A deputada Gabriela Canavilhas (PS) informou que na Comissão de Negócios Estrangeiros e 
Comunidades Portuguesas foi ouvido o embaixador do Brasil, que informou que o AO está a 
ser aplicado naquele país, na Administração Pública e nas escolas e recentemente o 
embaixador de Moçambique, tendo este indicado que o Acordo Ortográfico é para aplicar 

1
. 

Questionou depois a Professora Isabel Pires de Lima sobre os contributos que deu, como 
governante e depois como deputada do PS, exprimindo a sua posição contra o AO. 
 
O deputado Luís Fazenda (BE) questionou como se podem ter critérios de precaução, se 
considera a irreversibilidade do processo e como se pode melhorar o mesmo. 
 
Em resposta às questões colocadas, a Professora considerou a língua como um bem 
patrimonial e que atinge toda a gente, pelo que todos emitem opinião sobre a língua. Por outro 
lado, considerou que a língua é um instrumento geopolítico. 
 
De seguida, manifestou que não é a favor ou contra o AO, estando numa posição de 
neutralidade relativamente ao mesmo, mas entendeu que ele é inútil para a internacionalização 
ou expansão da língua portuguesa. Salientou que todos os falantes de língua portuguesa lêem 
textos nas várias ortografias e que o AO não aproxima a morfologia do português com o 
brasileiro. Referiu que a deriva do português é mais fraca do que a do Brasil. 
 
Realçou, depois, que em 2012 foi cuidadosa e com boa vontade em relação à hipótese de se 
pôr em causa o AO. Defendeu, entretanto, que a revisão devia ser lenta e cuidadosa. Salientou 
ainda que neste momento discorda do AO. 
 
Referiu depois que as posições da comunicação social são de que o Brasil não aplica o AO, 
informando que o mesmo também não está a ser aplicado nas universidades brasileiras aonde 
costuma ir. Realçou que o Brasil quer o AO para o mercado editorial e atualmente viu que o 
mesmo não se concretizará, sendo que Angola e Moçambique não estão a aplicá-lo e que foi 
essa a razão que levou ao alargamento do período de transição daquele país para 2016. 
 
Reiterou qua as facultatividades permitem 2 formas de escrita, pelo que não vê interesse no 
AO. Entendeu que se devia fazer uma revisão do AO em termos técnicos e realçou a 
importância do vocabulário técnico comum. 
 
Informou, entretanto, que não vai relatar a posição que teve como membro do Governo, 
embora tenha informado que a questão do AO foi analisada 3 vezes pelo Conselho de 
Ministros e manifestou sempre a sua discordância em relação ao mesmo. Referiu, por último, 
que entendeu que podia haver ratificação do AO, mas com revisão e com um prazo de 10 anos 
para a aplicação. 
 
A gravação da audição encontra-se disponível na página do Grupo de Trabalho, na Internet. 
 
 
 
Palácio de São Bento, 6 de junho de 2013 

 
A assessora  

Teresa Fernandes 
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 A gravação da audição está disponível na página da Comissão de Negócios Estrangeiros e 

Comunidades Portuguesas, na internet, tendo esta informado que o respetivo embaixador 
disse que “em Moçambique há vontade de que o AO seja implementado”.  
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