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Comunicado de Imprensa da Universidade de Macau 
A Universidade de Macau e o Centro Científico e Cultural de Macau lançaram em 

conjunto o Referencial Ensino de Português Língua Estrangeira na China 

A Universidade de Macau (UM) e o Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM) 
organizaram o lançamento online, simultâneo em Macau e em Lisboa, do Referencial 
Ensino de Português Língua Estrangeira na China, livro que apresenta os resultados de 
um estudo sobre o público adulto de língua materna chinesa, aprendente de português. 
Neste documento analisa-se a situação de ensino-aprendizagem e os desafios que este 
público-aprendente encontra, procurando-se dar aos leitores uma melhor compreensão 
da situação atual do ensino da língua portuguesa na China. O evento contou com mais 
de cem participantes.  
  
O evento foi inaugurado com os discursos do Professor Manuel Heitor, Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal e do Professor Yonghua Song, Reitor 
da UM. Ambos salientaram a importância da cooperação científica e académica entre as 
instituições, e professores portugueses e chineses, referindo-se também ao contributo 
relevante deste livro para a aproximação das comunidades de línguas chinesa e 
portuguesa. Seguidamente a Professora Carmen Amado Mendes, Presidente do CCCM, 
e o Professor Rui Martins, Vice-Reitor da UM, assinalaram a boa colaboração entre as 
duas partes, tendo salientado que este é o primeiro livro da recém-criada coleção Língua 
e Cultura do CCCM. O livro foi apresentado pela Doutora Ana Paula Cleto Godinho, 
Diretora da Delegação de Macau da Fundação Oriente, que falou da importância da 
contextualização do estudo, do perfil do aprendente e da sua proficiência, e de algumas 
conclusões a que as autoras chegaram.  

O Referencial Ensino de Português Língua Estrangeira na China é da autoria de Maria 
José Grosso (Professora Visitante da Faculdade de Letras da Universidade de Macau / 
Professora Associada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), Jing Zhang 
(Professora Auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Macau), Catarina 
Gaspar (Professora Auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) e 
Madalena Teixeira (Professora Auxiliar com Agregação do Departamento de Educação 
e Psicologia da Universidade de Aveiro). As quatro autoras destacaram o facto de o 
documento ser aberto à discussão, a futuras atualizações, bem como o seu conteúdo não 
ser dogmático. O lançamento do livro foi finalizado com os comentários de dois 
professores, Catarina Xu, Diretora do Departamento de Português da Universidade de 
Estudos Internacionais de Xangai, Correspondente Estrangeira da Academia das 
Ciências de Lisboa, e Francisco Song, Coordenador do Curso de Licenciatura da 
Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau.  
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