
Anexo técnico 

 

Criação do Ensino Internacional de Línguas Estrangeiras (EILE) – Português 

 

O Ministro da Educação e o Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Portuguesa e a 

Ministra da Educação Nacional, do Ensino Superior e da Investigação da República francesa, 

no desejo de consolidar a cooperação em matéria de ensino da língua do país parceiro, 

expressam o desejo de criação dos EILE-português, a partir de setembro de 2016, em 

substituição do Ensino de Língua e Cultura de Origem (ELCO). 

 

Baseando-se na experiência do dispositivo ELCO, o EILE-português: 

 

- propõe um ensino de língua e cultura portuguesa; 

 

- é acessível a todos os alunos voluntários, qualquer que seja a sua nacionalidade, 

desde o 2° ano - cours élémentaire première année (CE1, 7/8 anos de idade) até ao 

5°ano – cours moyen deuxième année (CM2, 10/11 anos de idade), em função das 

vagas disponíveis; 

 

- está vocacionado para ter continuidade pedagógica no segundo nível (2° e 3° ciclos 

do ensino básico e ensino secundário); 

 

- inscreve-se no quadro de um período escolar alargado, que vai além das 24 horas 

semanais habituais, à razão de uma hora e meia por semana; 

 

- regula-se pelo Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL) e 

visa a obtenção do nível A1 no final do 5°ano – cours moyen deuxième année (CM2); 

 

- os resultados obtidos pelos alunos no contexto do EILE-português são tidos em 

conta na apreciação geral do aproveitamento escolar e são transmitidos aos 

encarregados de educação. 

  

Os professores que lecionam o dispositivo EILE-português, colocados pelo ministério 

português responsável pelo ensino do português no estrangeiro: 

 

- são funcionários do ministério português responsável pelo ensino do português no 

estrangeiro, recrutados e remunerados por Portugal e possuem as competências 

pedagógicas e linguísticas necessárias para o ensino do português como língua 

estrangeira, no contexto escolar francês; 

 

- são integrados no seio das equipas pedagógicas das escolas onde exercem, pelo 

ministério francês da educação; 

 

- participam em ações de formação contínua propostas por Portugal e pelo ministério 

francês da educação, nomeadamente no domínio do ensino das línguas estrangeiras; 

 



- são avaliados pelas duas partes (Camões, I.P. e inspeção francesa), nomeadamente 

através de aulas assistidas. 

De forma a assegurar o acompanhamento do dispositivo EILE-português, será criada uma 

comissão técnica bilateral, composta por representantes designados por ambas as partes. A 

comissão reunir-se-á pelo menos uma vez por ano, presencialmente ou por video-

conferência, conforme o que for julgado necessário. A comissão técnica bilateral tem 

competências para: 

 

 - definir o mapa de implantação dos EILE-português; 

 

 - ajustar o número de professores colocados por Portugal em função da evolução da 

procura; 

 

 - fazer um balanço anual do funcionamento dos EILE-português. 

 

 


