
Declaração conjunta sobre a cooperação bilateral 

em matéria de ensino do português e do francês 

 

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, 

 

CONSIDERANDO 

- a cooperação educativa, cultural, científica e técnica que Portugal e a França têm vindo a 

desenvolver, nomeadamente no quadro do acordo de 12 de junho de 1970 e do protocolo 

de 10 de abril de 2006; 

- a dimensão internacional do português e do francês como línguas de trabalho, de 

comunicação e de cultura; 

- a importância do desenvolvimento e da promoção do plurilinguísmo nos respetivos 

sistemas educativos, de acordo com as orientações emanadas nesta matéria pela União 

Europeia e pelo Conselho da Europa; 

- os objetivos de diversidade linguística no primeiro nível de ensino (para os alunos dos 3 aos 

11 anos) e de continuidade no segundo nível de ensino (para alunos dos 11 aos 18 anos) 

consignados na lei de 8 de julho de 2013 do programa de Refundação da Escola da República 

em França; 

DECLARAM DE COMUM ACORDO: 

- a ambição de consolidar e alargar a cooperação através de iniciativas que visem, 

nomeadamente, reforçar a qualidade dos instrumentos destinados ao ensino das respetivas 

línguas e culturas; 

- a determinação em favorecer a continuidade desta aprendizagem ao longo do percurso 

escolar; 

- o compromisso pioneiro de aplicar no ensino básico, a partir de setembro de 2016, o novo 

dispositivo Enseignements internationaux de langues étrangères/Ensino internacional de 

línguas estrangeiras (EILE), em substituição do Enseignements de langue et culture 



d’origine/Ensino de língua e cultura de origem (ELCO), nos moldes previstos no anexo técnico 

desta declaração, de forma a completar a oferta de ensino de português no sistema 

educativo francês, nas academias onde for identificada esta necessidade, e de estabelecer a 

continuidade pedagógica no segundo nível de ensino, de forma a aumentar o número de 

aprendentes, nomeadamente dos que escolhem o português como segunda e terceira língua 

viva estrangeira – LV2 e LV3. 

- a vontade de reforçar o ensino da língua francesa, no sistema educativo português, como 

língua estrangeira, favorecendo a continuidade das aprendizagens, e de desenvolver os 

dispositivos e programas linguísticos e culturais existentes, mantendo em aberto a 

possibilidade de criar novos dispositivos e programas; 

- a decisão de retomar as negociações para a adoção de um novo acordo de cooperação 

educativa e linguística, antes do final do ano. 

 

Declaração conjunta assinada em Lisboa, a 19 de julho de 2016, em dois (2) exemplares, 

respetivamente em português e em francês. 

 

O Ministro da Educação da República Portuguesa 

 

 

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Portuguesa 

 

 

A Ministra da Educação Nacional, do Ensino Superior e da Investigação  

da República Francesa 

 


