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Projeto de Voto 51/XV/1ª

De Saudação Pela Celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa

Celebra-se hoje, dia 5 de maio, o Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Proclamado em 2019, pela Organização das Nações Unidas para Educação Ciência e Cultura -

UNESCO, na sequência de uma proposta apresentada por todos os países lusófonos e apoiada 

por mais 24 Estados, esta data já era comemorada desde 2009 pelos países da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) com o intuito de afirmar a riqueza desta língua 

comum.

A língua portuguesa é a língua oficial de Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. É também um dos idiomas 

oficiais de Macau. Para além da sua importância cultural e comunicacional, a língua 

portuguesa está na base da organização política da CPLP enquanto elemento agregador de 

países tão diversos, possibilitando uma profícua cooperação bem como o aprofundamento de 

uma secular amizade.

Contando já com cerca de 280 milhões de falantes espalhados por todos os continentes do 

globo, a língua portuguesa é uma das principais línguas de comunicação internacional sendo 

a 3.ª língua oficial da união europeia mais falada no mundo.

Celebrar este dia é reconhecer o papel inestimável da Língua Portuguesa, o seu alcance e o 

seu impacto, constituindo um património civilizacional que aproxima povos e culturas nos 

mais diversos domínios, desde a cultura, arte, ciência, comércio e negócios incluindo a 

internet.
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Assim, a Assembleia da República saúda e congratula-se com a celebração do Dia Mundial da 

Língua Portuguesa, sublinhando a sua vocação universal de aproximação entre os povos.

Assembleia da República, 05 de maio 2022
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