COMUNICADO FINAL
IV Reunião Extraordinária do Conselho Científico do IILP
(realizada por videoconferência)
18-20 de novembro de 2020

Sob a presidência de Margarita Correia, Presidente do Conselho Científico do IILP, reuniu-se,
por videoconferência, entre os dias 18 e 20 de novembro de 2020, o Conselho Científico do
Instituto Internacional da Língua Portuguesa (CC-IILP), com a participação das Comissões
Nacionais (CN) de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe,
dos representantes da Guiné Equatorial e a presença do Diretor Executivo do IILP (DE-IILP),
Incanha Intumbo. Não se fizeram representar as CN da Guiné-Bissau e de Timor-Leste.
Considerando os temas abordados na Reunião, o CC-IILP:
1. Regozija-se com a entrega do Vocabulário Ortográfico São-tomense da Língua
Portuguesa, felicitando a CN pela conclusão do mesmo e salientando que a sua inclusão
no VOC contribuirá para realçar o caráter pluricêntrico da Língua Portuguesa;
2. Salientou a homenagem que irá ser feita à Professora Amélia Mingas, que se encontra
em preparação para a próxima reunião do Conselho Científico, em maio de 2021;
3. Congratula-se com o facto de o IILP estar presente no processo de reflexão que decorre
no âmbito da CPLP, respeitante ao Estatuto do Observador Associado e recomenda que
seja aí manifestado o apoio das Comissões Nacionais a que possa existir um efetivo
compromisso dos Observadores Associados com a promoção da Língua Portuguesa e a
participação em programas ou projetos de reforço do seu estatuto como língua de
comunicação, de ciência e de conhecimento. Reitera nesse âmbito a importância da
realização de reuniões do IILP com os AO, conforme sinalizado em reunião anterior;
4. Avaliou positivamente os projetos desenvolvidos por Amália Lopes e Tanara Kuhn,
bolseiras selecionadas na 1.ª edição do Programa de Bolsas de Cientista Convidado,
financiado através de uma contribuição extraordinária do Governo Português e tomou
conhecimento dos procedimentos relativos à seleção de candidaturas na 2.ª Edição;
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5. Ao apreciar o projeto Terminologias Científicas e Técnicas Comuns (TCTC), salientou a
importância do desenvolvimento dos estudos nesta área para a afirmação da Língua
Portuguesa como língua de ciência e de conhecimento. No ponto de situação efetuado
pela Presidente do CC-IILP foi salientada a Importância de designação de equipas
nacionais ou pontos focais dos Estados-Membros para o grupo de trabalho das TCTC;
6. Recebeu com agrado a disponibilidade brasileira de apoiar a mobilidade de um
representante de cada EM para que, no contexto da reunião formativa sobre as TCTC, a
ser realizada em Salvador, no primeiro semestre de 2021, possam redigir um manual de
recolha e estudo de terminologias em português para sistematizar normas e fluxos de
trabalho para o projeto, cuja publicação contará com o apoio de Portugal;
7. Reiterou o seu grande interesse no Portal do Professor de Português Língua
Estrangeira/Língua Não Materna, sublinhando a importância de acompanhar o
desenvolvimento do projeto;
8. Reiterou que o Conselho de Ortografia da Língua Portuguesa (COLP) deve preservar o
espírito original da proposta aprovada na XII Reunião Ordinária do CC-IILP, realizada em
2017, que visa a constituir um conselho de especialistas na estrutura do IILP, com
autonomia científica, mas sem existência jurídica autónoma, dotação orçamental ou
autonomia financeira;
9. Recordou a natureza essencial dos trabalhos a desenvolver pelo COLP no âmbito do IILP
e a necessidade de dar continuidade aos mesmos. Nestes termos, foi dirigido uma
recomendação à comissão pro tempore do COLP para que seja coligida, organizada e
distribuída, antes da próxima reunião ordinária do CC-IILP do IILP, toda a informação
referente aos trabalhos em curso;
10. Aprovou o Plano de Atividades para 2021 apresentado pela DE do IILP, bem como a Ata
da XIV Reunião Ordinária do CC-IILP.

20 de novembro de 2020

Pelos participantes da IV Reunião Extraordinária do Conselho Científico do IILP:

Presidente do Conselho Científico

Diretor Executivo
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Comissão Nacional de Angola

Comissão Nacional do Brasil

Comissão Nacional de Cabo Verde

Representantes da Guiné Equatorial

Comissão Nacional de Moçambique

Comissão Nacional de Portugal

Comissão Nacional de São Tomé e Príncipe
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