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Interpelação Escrita
Deputado José Maria Pereira Coutinho

O ensino da língua portuguesa e a importância dos quadros bilingues

As autoridades competentes têm quase sempre divulgado a importância do ensino
da língua portuguesa nas escolas públicas e nas escolas privadas de ensino não
superior e enfatizado a importância na formação de quadros bilingues.
 
A prolongada e crónica insuficiência de quadros bilingues tem afectado a prestação
de serviços de tradução aos cidadãos nomeadamente no fornecimento em tempo
útil e em simultâneo as versões dos documentos nas línguas oficiais e em muitas
situações com recurso a interpretes tradutores não residentes. Estas deficiências,
reflectem-se também quase todos dias no atendimento ao público e nas páginas
electrónicas das entidades administrativas, legislativas e judiciais afectando a
identidade específica da região que pretende estar vocacionada para ser a ponte de
ligação económica, educacional, cultural e social entre a China e os países de língua
portuguesa. Devido à pandemia muitos professores de língua portuguesa regressaram
definitivamente a Portugal.
 
Assim sendo, interpelo o Governo, solicitando, que me sejam dadas respostas,
de uma forma CLARA, PRECISA, COERENTE, COMPLETA e em tempo útil sobre o
seguinte:
 
1. Desde 2017 até a presente data, qual foi o número de professores e de média de
aulas semanais de ensino da língua portuguesa ministradas nas escolas públicas e
privadas de ensino não superior e que conclusões foram extraídas dos relatórios da
avaliação deste ensino para melhorar a sua qualidade?
 
2. Tendo em consideração, o aumento anual do número de alunos interessados na
aprendizagem da língua portuguesa,  que medidas vão ser adoptadas pelas
autoridades competentes para aumentar e colmatar as vagas dos professores que
por motivos familiares e profissionais deixaram de exercer as suas funções na região
durante este período de pandemia?
 
3. Que medidas a curto e médio prazo vão ser implementadas pelo Governo para
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resolver os atrasos nas traduções dos documentos oficiais incluindo as versões
chinesas e portuguesa da maioria das páginas electrónicas dos serviços
administrativos, judiciais e legislativos?
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