
O Português no Mundo Atual 



CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 



Atualmente, o português é a língua 
oficial de nove países - CPLP: 

 •  Portugal 
•   Brasil 
•  Angola 
•  Moçambique 
•  Guiné-Bissau 
•  Cabo Verde 
•  São Tomé e Príncipe 
•  Timor-Leste  
•  Guiné Equatorial  

. Apesar da incorporação 
de vocábulos nativos e de 
modificações gramaticais e 
de pronúncia próprias de 
cada país, as línguas 
mantêm uma unidade com 
o português de Portugal. 

 
PALOP 
Países Africanos 
de Língua Oficial 
Portuguesa 



A Língua Portuguesa marca presença 
em todos os continentes: 

•  América: Brasil, Bermudas, Canadá, Curaçau, 
Paraguai e Estados Unidos (principalmente em Nova 
Jersey, Nova York e Rhode Island). 

•  Europa: Portugal, França, Alemanha, Bélgica, 
Luxemburgo, Suécia (em 1986, quando Portugal integra a EU, 
a língua portuguesa é adotada como um dos idiomas oficiais da 
organização). 

•  Ásia: Índia (Goa, Damão, Diu), Indonésia (Java), 
Macau, Sri Lanka (crioulo, mas com voc. port.).  



•  Oceania: Timor-Leste (embora a língua dominante seja o 
tétum e grande parte da população compreenda o indonésio bahasa devido à 
recente ocupação indonésia; apenas uma minoria compreende o português). 

•  África: O português é a língua oficial de cinco países, sendo usado na 
administração, no ensino, na imprensa e nas relações internacionais. A língua 
convive com diversos dialetos crioulos. 



O português é também uma das línguas oficiais de várias 
organizações internacionais como 
. Mercosul 
. Organização dos Estados Ibero-Americanos 
. União de Nações Sul-Americanas 
. Organização dos Estados Americanos 
. União Africana 
. União Europeia 



•  A língua portuguesa está no quotidiano de 241 
milhões de pessoas, que têm contacto direto ou 
indireto com a língua portuguesa, através: 

•  do idioma no dia-a-dia 
•  da educação 
•  da administração local ou internacional 
•  do comércio e/ou serviços 
•  de sinalética 
•  de informação municipal 
•  de publicidade em português 
•  … 



Outras línguas formadas a partir do 
português 

. O contacto entre falantes do português e falantes de línguas não 
europeias ao longo dos primeiros séculos de expansão portuguesa 
para fora da Europa deu origem à formação de novas línguas, os 
CRIOULOS. 
 
 
. O crioulo é uma língua formada a partir de um sistema muito 
simplificado de comunicação entre comunidades linguísticas 
diferentes  – o pidgin – e que se vai complexificando. 
 

MOURA, José de Almeida, 2005. Gramática do Português Actual. Lisboa. Raiz Editora. 



Principais crioulos de base portuguesa 

Chamam-se de base portuguesa os crioulos cujo léxico 
é, na sua maioria, de origem portuguesa. No entanto, do 
ponto de vista gramatical, os crioulos são línguas 
diferenciadas e autónomas.  
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Crioulos da Alta 
Guiné: em Cabo 

Verde, Guiné-
Bissau e 

Casamansa.  

 
Crioulos Indo-

portugueses: na 
Índia  e no Sri-

Lanka. 
 

 
Crioulos Sino-

portugueses: em 
Macau e Hong-

Kong. 
 

 
Crioulos Malaio-
portugueses:  na 

Malásia, na 
Indonésia e em 

Timor-Leste. 
 

 
Crioulos do Golfo 
da Guiné: em S. 
Tomé, Príncipe e 

Ano Bom. 
 


