
 
 

 

Assinatura de Protocolo entre 

O Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., a Universidade de Macau e o IPOR   

 

O Instituto Português do Oriente - IPOR informa que vai ser assinado, no próximo dia 21 de janeiro de 

2020, na Universidade de Macau (Edifício E34), pelas 15h, um Protocolo de Cooperação entre as 

instituições acima indicadas com vista ao estabelecimento de um quadro de colaboração, tendo a 

promoção da língua portuguesa como eixo estruturante. 

Este instrumento reúne as declarações de vontade de três entidades de reconhecido mérito internacional 

no desenvolvimento da formação em português, dando atenção ao posicionamento de Macau como 

plataforma de diálogo com os países de língua portuguesa, segundo as diretivas apontadas para a RAEM 

pelo Governo Central da República Popular da China, e reforçando a colaboração com Portugal em áreas 

de interesse partilhado. 

Neste contexto, as partes procurarão uma intervenção sistemática, com objetivos sinalizados em diversas 

áreas, entre as quais se contam: 

1) a formação e ensino em diversas áreas da língua portuguesa; 

2) o desenvolvimento de projetos de investigação conjuntos; 

3) a produção e partilha de materiais bibliográficos; 

4) a organização de seminários, simpósios, colóquios e outras atividades de caráter científico; 

5) a disponibilização de acesso a bibliotecas e centros de documentação, em situações e para fins 

previamente acordados; 

6) a dinamização de iniciativas dirigidas à tradução e edição de obras literárias, de acordo com o 

interesse dos Signatários; 

7) a colaboração na organização de atividades culturais, nomeadamente em regime de coprodução 

ou itinerância, de acordo com os interesses das partes. 

No âmbito deste Protocolo, espera-se que o IPOR venha a ter um papel importante na conceção e 

desenvolvimento de cursos de língua portuguesa para fins específicos, em estreita articulação com a 

Universidade de Macau e com o Camões, I.P.. Este trabalho deverá seguir uma lógica de complemento de 

sinergias, disponibilizando também o acesso a atividades culturais que ajudem os alunos a atingir níveis 

de excelência no seu processo de formação académica.    

Outros focos da colaboração prevista centram-se na circulação de publicações científicas, na 

internacionalização de projetos de investigação ou na partilha de boas práticas, no âmbito da intervenção 

pedagógica e didática em língua portuguesa. 
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