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Apresentamos nas seguintes páginas “O mundo estuda espanhol”, um estudo sobre a situação do 
ensino do espanhol em Portugal que constitui uma perspectiva histórica e um panorama atual 
do lugar que a língua espanhola ocupa nos diferentes níveis de ensino, incluindo a formação de 
professores de espanhol. 

Acrescentamos ainda a esta análise uma síntese das linhas de ação desenvolvidas pela 
Consejería de Educación em Portugal, e que procuram dar resposta às demandas dos estudantes 
e profissionais relacionados com o âmbito do espanhol língua estrangeira neste país. Entendemos 
que neste trabalho deve integrar-se tanto a comunidade científica e mais especializada (publicações 
e realização de congressos, nomeadamente), como a comunidade educativa com apoio e formação 
contínua de professores, concursos, divulgação e criação de materiais didácticos, etc., que iremos 
desenvolver nas secções a seguir. 

O ensino do espanhol em Portugal
O espanhol como língua estrangeira foi introduzido no sistema educativo português em 1991: 
desde essa data vem-se observando um aumento constante do número de alunos interessados 
em estudar esta língua, passando de apenas 35, no ano letivo 1991-92 para um total de 89.293 
no ano 2017-18. 

Introdução
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O processo de implementação do espanhol passou das dificuldades de 2009 para encontrar 
professores capacitados à redução atual no número de professores não funcionários. A reforma 
curricular de 2012, com a implementaçao do Inglês, como língua estrangeira obrigatória, afectou 
o número de estudantes das outras línguas estrangeiras em todos os níveis educativos.

Na atualidade, a sociedade portuguesa reconhece a utilidade da aprendizagem do espanhol 
como língua internacional uma vez que o conhecimento da mesma pode trazer inúmeras vantagens 
práticas no mundo contemporâneo, nao só desde o ponto de vista profissional mas também no 
acesso a estudos superiores em universidades de países hispanofalantes. 

O ensino superior em Portugal desenvolve-se através de duas instituições: as universidades 
e os institutos politécnicos, que formam professores de Espanhol para exercer a docência no 
ensino básico. Todas as universidades portuguesas oferecem graus que permitem a obtenção da 
qualificação profissional para o ensino do Espanhol, desde a Universidade do Minho, em Braga, 
à Universidade do Algarve, em Faro.

Ensino Básico 

No segundo ciclo do Ensino Básico, o Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho, estabelecia que 
apenas era permitido estudar Inglês neste nível educativo. O ensino do Espanhol neste nível tinha 
apenas dois anos de existência, mas a partir desse momento, foi eliminada a possibilidade de 
estudar uma segunda língua estrangeira no 5.º e 6.º anos (10-12 anos de idade). 

No terceiro ciclo do Ensino Básico (7.º, 8.º e 9.º; 12-15 anos de idade) o Inglês foi 
implementado como primeira língua estrangeira (LE I) e o resto de línguas estrangeiras (Francês, 
Espanhol e Alemão) passaram a ser segundas línguas estrangeiras (LE II). 

Cartaz de apoio ao ensino do espanhol
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Ensino Secundário 

No Ensino Secundário a disciplina de Espanhol pode ser estudada: 

a) a nível de continuação, se o aluno estudou Espanhol no Ensino Básico, selecionando a 
disciplina no Ensino Secundário como LE II; 

b) a nível de iniciação, se o aluno não estudou Espanhol no Ensino Básico, selecionando 
a disciplina como LE III. 

No 12º ano (último ano deste nível de ensino obrigatório), os alunos de cursos Científico-
Humanísticos de Línguas e Humanidades podem continuar o estudo do Espanhol se o mesmo 
tiver sido a escolha de língua estrangeira nos dois anos anteriores. 

O seguinte gráfico mostra a evolução do número de alunos, professores de espanhol e 
escolas:

Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência

Ensino Superior

Em Portugal é possível estudar espanhol em todas as universidades portuguesas de importância. 
No entanto, não existem ainda departamentos próprios e os professores desta disciplina costumam 
estar integrados em departamentos de linguística geral e românica ou de línguas estrangeiras. 
Também não existe em Portugal uma licenciatura exclusivamente de Espanhol sendo que o 
habitual é estudar outras que abrangem duas línguas, como por exemplo, Espanhol e Português 
ou Espanhol e Inglês.

Durante o ano letivo 2017-18, aproximadamente 850 alunos estudaram uma licenciatura 
que incluía o Espanhol. Além disso, outros 3.700 estudantes de outros cursos estudaram também 
a língua espanhola. O número de estudantes desta língua no nível de Mestrado ronda os 300. As 
universidades públicas portuguesas contam com um número aproximado de 70 professores de 
espanhol. 

Para praticar a docência no ensino público português é necessário realizar um Mestrado 
de Formação de Docentes centrado nas línguas que se pretendem lecionar (costumam ser duas 
conforme indicado anteriormente). Na atualidade, as universidades portuguesas estão a formar 
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professores de espanhol em programas de mestrado; em programas de doutoramento, a presença 
é menor. A atualização de docentes de espanhol (grupo de docência 350) é realizada geralmente, 
em colaboração com os professores de Espanhol das universidades portuguesas, com base em 
iniciativas de ambas instituições. O espanhol ensina-se também em Institutos Politécnicos e outras 
instituições de ensino superior, como as Escolas de Turismo e Hotelaria. 

Os programas de Língua Espanhola, em todos os níveis de ensino, estão adaptados ao 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. 

Em geral, as diretrizes metodológicas dos atuais programas de língua estrangeira, 
nomeadamente o espanhol, são desenvolvidas em torno de dois eixos: a abordagem baseada em 
tarefas e a aprendizagem intercultural.

A ação educativa espanhola em Portugal
A Consejería de Educación tem a sua sede na Embaixada de Espanha em Portugal, onde 
trabalham o Conselheiro de Educação, a secretária-geral e o pessoal administrativo. Além disso 
este departamento tutela o Instituto Espanhol “Giner de los Ríos” de Lisboa e conta com o Centro 
de Recursos em Lisboa, onde se encontra a assessora técnica, e desde onde são coordenados os 
programas da ‘Acción Educativa Exterior‘ em Portugal, que apresentamos a seguir. 

Instituto Espanhol “Giner de Los Ríos” de Lisboa (IEL)

O Instituto Espanhol“Giner de los Ríos”de Lisboa é um estabelecimento de ensino de titularidade 
do Estado espanhol localizado na Cruz Quebrada Dafundo, perto de Lisboa. Foi fundado em 1932 
e é o mais antigo da rede do Ministerio de Educación y Formación Profesional no estrangeiro. 
Neste estabelecimento são lecionados estudos do sistema educativo espanhol, que abrange vários 
níveis desde a Educación Infantil (Ensino Básico) ao Bachillerato (Ensino Secundário). O ensino 
do português na sua dupla vertente de língua materna e língua estrangeira, forma parte da oferta 
formativa de todos os alunos do instituto. 

Este estabelecimento de ensino conta com grande prestígio em Lisboa e, por essa razão, 
nem sempre é possível satisfazer a sua elevada procura. No ano letivo 2018-19, 73 professores 
lecionaram 1.073 alunos.

Inauguração do ano letivo 2018-19
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Programas

Assistentes de língua

O programa de assistentes de língua portugueses em Espanha funciona de forma unilateral desde 
o ano letivo 2010-11. A partir desse momento, o número de vagas atribuído a Portugal tem vindo 
a aumentar ano após ano, desde as cinco vagas iniciais, até alcançar as dezoito oferecidas no ano 
letivo 2017-18. 

As comunidades autónomas que recebem assistentes de língua portugueses são as 
comunidades fronteiriças com Portugal (Galiza, Castela e Leão, Extremadura e Andaluzia), nas 
quais existe uma procura mais elevada desta língua e leciona-se tanto em Escolas Oficiais de 
Línguas (EOI), como em escolas do Ensino Básico e do Ensino Secundário. 

Está previsto que para o ano letivo 2020-21 Portugal receba cinco assistentes de língua 
espanhóis que serão distribuídos entre as cinco Direções Regionais de Educação: Norte, Centro, 
Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. 

Formação de professores

Desde o ano 2010, a Consejería de Educación é uma entidade formadora acreditada pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com o objetivo de que os professores que 
frequentem os cursos por ela organizados obtenham créditos de formação necessários para o 
desenvolvimento da sua carreira docente. 

Durante o biénio 2017-18, a Consejería de Educación organizou quinze atividades de 
atualização didática, nas modalidades de cursos, workshops e conferências, dirigidas aos 
professores portugueses de espanhol, em colaboração com instituições de ensino portuguesas 
(universidades e centros de professores) e espanholas (Instituto Cervantes, a Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo e editorais especializadas em ELE) que colaboram na conceção, 
organização e desenvolvimento do plano de formação. 

Curso de formação de professores
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Algumas destas ações desenvolveram-se no âmbito do Plano Operativo Anual que a 
Consejería de Educación em Portugal programa conjuntamente com o Instituto Cervantes de 
Lisboa.

Estas atividades de atualização didática têm tido uma grande aceitação por parte dos 
professores portugueses devido a que estão programadas conforme um plano de deteção de 
necessidades formativas e são desenvolvidas em distintas cidades da geografia portuguesa.

A Consejería de Educación colabora com universidades portuguesas, instituições 
espanholas e outras organizações no desenvolvimento de um plano de formação dos 

professores de espanhol. 

Centro de Recursos de Lisboa 

Um dos programas de apoio ao ensino do espanhol nos sistemas educativos de outros países 
é constituído pelos centros de recursos. A Consejería de Educación em Portugal conta com o 
Centro de Recursos de Lisboa, concebido para promover a língua e a cultura espanhola se apoiar 
os professores portugueses de espanhol no que se refere à sua atualização e à elaboração de 
materiais didáticos para a aula. 

Este centro conta com um catálogo de mais de sete mil exemplares que pode ser consultado 
desde a sua página web e, atualmente existe um serviço de empréstimo pessoal e pelo correio. 
Como complemento ao centro de recursos existe a biblioteca digital eLeo, que organiza clubes 
de leitura online.

O centro de recursos oferece também um serviço de informação da Consejería de 
Educación no qual se realiza, principalmente, a gestão de homologação e convalidação de estudos 
não universitários e a equivalência e o reconhecimento de diplomas superiores, para continuar 
estudos ou exercer a profissão em Espanha. 

Há três anos que o Centro de Recursos de Lisboa organiza também atividades dirigidas 
a estudantes de espanhol das escolas públicas e das universidades portuguesas. Algumas delas 
estão relacionadas com o cinema espanhol através de AulaCorto, o portal cinematográfico para 
escolas e colégios do Ministério da Educação.

Atividades do centro de recursos dirigidas a estudantes
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Publicações

Todos os anos a Consejería elabora uma proposta 
de programa editorial que inclui umas publicações 
periódicas online, como a revista especializada em 
espanhol como língua estrangeira Azulejo para el 
aula de español e o boletim trimestral Anaquel, 
que contém as atividades organizadas e realizadas 
pela Consejería de Educación, assim como cartazes 
e folhetos de promoção do espanhol, muito 
solicitados pelos professores portugueses, assim 
como materiais didáticos para a aula de espanhol. 
Estes materiais de promoção do espanhol vão 
acompanhados de guias didáticas disponíveis no 
site web da Consejería. 

Todas as publicações podem ser 
consultadas e descarregadas do site da Consejería 
de Educación.

A revista anual ‘Azulejo para el aula de español’ é uma das publicações de referência da 
Consejería de Educación em Portugal

Outras ações e iniciativas

Prémio Pilar Moreno

Desde o ano 2004, a Consejería de Educación organiza e promove o Prémio Pilar Moreno Díaz de 
Peña, para os melhores projetos de uma viagem cultural a Espanha, e um concurso de cartazes 
ilustrativos relativos à temática mencionada. O prémio, cuja XV edição celebrou-se durante o 
ano letivo 2017-18, está dirigido a professores e alunos de Língua Espanhola no Ensino Básico 
e no Ensino Secundário e Profissional de Portugal e tem como objetivos principais: incrementar 
as relações culturais entre Espanha e Portugal e apoiar a implementação da língua e a cultura 
espanholas nos currículos dos estabelecimentos de ensino portugueses. 

Este prémio conta com uma doação de 10.000 euros por iniciativa privada dos descendentes 
de Dona Pilar Moreno. Na última convocatória, apresentaram-se 565 cartazes e 23 vídeos: uma 
grande amostra do espetacular acolhimento que tem este projeto entre os professores e os 
estudantes de espanhol nas escolas portuguesas. 

Capa da revista Azulejo para el aula de español

https://www.educacionyfp.gob.es/portugal/publicaciones-materiales/publicaciones.html
https://www.educacionyfp.gob.es/portugal/publicaciones-materiales/publicaciones.html
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Entrega dos prémios “Pilar Moreno”

Congressos 

Há mais de quinze anos que a Consejería de Educación em Portugal organiza um congresso 
bienal sobre o ensino do espanhol como língua estrangeira. Em 2019, ao coincidir as datas do IX 
Congresso com o da Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE), 
que pela primeira vez realizava-se fora de Espanha, no Porto, decidiu-se somar esforços e apoiar 
o congresso organizado pela referida associação. Os mais de 300 participantes inscritos puderam 
assistiram às conferências plenárias, mesas redondas, comunicações e workshops preparados 
para tal efeito. A maior parte dos assistentes foram professores investigadores e professores 
especializados em ELE procedentes dos cinco continentes, e também assistiram professores de 
espanhol das escolas portuguesas e estudantes das universidades de Portugal e de outros países.

Continuando com a tradição de realização de um congresso especializado cada dois anos, 
a 10ª edição do mesmo está prevista para 2022 na Universidade de Coimbra. 

Leitores de espanhol El Corte Inglés

A Consejería de Educación promove um programa que teve início em 2004 e que não tem 
comparação noutros países, com o nome de Profesores El Corte Inglés, Lectores de Español en 
Universidades Portuguesas, financiado pela Fundación Ramón Areces. Desde essa data, cada dois 
anos tomam posse novos leitores nas universidades portuguesas de Portugal com estudos de 
espanhol; assim, durante os anos 2018-20, as universidades contaram com um total de seis leitores 
distribuídos por todo o território continental e insular português (Açores). Este programa, que 
conta com uma tradição de dezasseis anos letivos, tem como objetivos fundamentais: colaborar 
com as universidades e dar resposta à procura de estudos da língua e da cultura espanholas entre 
os seus alunos e promover a realização de atividades culturais que incrementem a presença da 
língua e a cultura espanholas na sociedade portuguesa. 
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Graças à Fundación Ramón Areces, no âmbito do Programa de Leitores El Corte Inglés, 
colabora habitualmente com as universidades no financiamento de jornadas, congressos e todo 
tipo de atividades relacionadas com a promoção da língua e da cultura espanholas promovidas e 
coordenadas desde a Consejería de Educación em Portugal.

Difusão do espanhol: instituições espanholas em Portugal 

A sede do Instituto Cervantes em Lisboa desenvolve o programa de formação de professores 
conjuntamente com a Consejería de Educación e disponibiliza o DELE em várias cidades 
portuguesas, onde anualmente as escolas e academias se integram na rede de centros associados, 
assim como o SIELE. Além disso, coloca à disposição do público em geral uma grande variedade 
de cursos e atividades culturais. 

A Consejería de Cultura da Embaixada de Espanha em Portugal colabora regularmente com 
a Consejería de Educación na organização e divulgação de atividades de promoção e divulgação 
da língua e da cultura espanholas, como na programação de ciclos de cinema nas universidades.




