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O português é a única grande língua do mundo que 

conta com um instituto internacional para a sua 

gestão, financiado e administrado pelo conjunto dos 

países que a reconhecem como oficial: o Instituto 

Internacional da Língua Portuguesa (IILP), órgão da 

CPLP sediado na Cidade da Praia, capital de Cabo 

Verde. 

O IILP foi concebido na primeira reunião dos 

presidentes dos países de língua portuguesa, que ocorreu sete anos antes da criação da 

CPLP, em São Luís do Maranhão, no Brasil, mas foi instalado somente no ano 2000. 

Somente em 2010 o IILP passou a contar com orientações dos chefes de Estado para 

uma política multilateral da língua, expressas no Plano de Ação de Brasília para a 

promoção, difusão e projeção da língua portuguesa, documento produzido na I. 

Conferência Internacional sobre o Futuro do Português no Sistema Mundial, realizada 

na capital brasileira em março de 2010. 

O Plano de Ação de Brasília mandatou o IILP para realizar dois grandes projetos 

multilaterais: o Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa (VOC) e o 

Portal do Professor de Português Língua Materna / Língua Não Materna (PPPLE). 

O VOC é uma base de dados lexical, de formato e difusão digital, de grande escala e 

aberta, que vem atender à necessidade da implementação da nova ortografia prevista no 

Acordo Ortográfico de 1990, bem como instaurar uma nova metodologia de trabalho 

conjunto dos Estados Membros da CPLP na área do léxico da língua.  Hoje integram a 

plataforma do VOC seis Vocabulários Nacionais: os do Brasil, Cabo Verde, 

Moçambique, Portugal, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. É a primeira vez que o 

vocabulário de Brasil e Portugal ficam integrados numa única base, e também a 

primeira vez que os PALOP e Timor-Leste constroem instrumentos deste tipo. 

 

O Portal do Professor de Português Língua Estrangeira /Língua Não Materna (PPPLE) 

é uma plataforma online que tem como objetivo central oferecer à comunidade de 

professores e interessados em geral, recursos para o ensino e a aprendizagem do 

português como língua estrangeira / língua não materna. Atualmente o PPPLE 

disponibiliza mais de 400 unidades didáticas para o ensino do português nas variedades 

linguísticas e culturais de cinco países: Angola, Brasil, Portugal, Timor Leste e 

Moçambique. 

 

Na Cimeira de Díli, ocorrida em 23 de julho, o Conselho de Ministros de Relações 

Exteriores da CPLP recebeu, por parte do IILP, e reconheceu oficialmente esses dois 

instrumentos do Plano de Ação de Brasília. Como disse o diretor executivo do IILP, 

Prof. Gilvan Oliveira, no seu discurso: “para que a língua portuguesa seja cada vez mais 

de todos nós, cada vez mais multilateral, no sentido da CPLP, precisamos 

necessariamente que todos os países, com suas equipes, construam de maneira conjunta 

os seus instrumentos, assumindo parte da responsabilidade e deixando a sua marca na 

nossa língua comum”.  

Conheça os projetos do IILP através da página http://iilp.cplp.org 
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