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Cada vez menos 
alunos aprendem 
Português lá fora 
Perto de 40 mil estudantes e 317 docentes 
são os valores mais baixos do século 

Ertka Nunes 
erika@jn.pt 

DIÁSPORA  O presidente do 
Conselho Regional das Co-
munidades Portuguesas na 
Europa denunciou que o 
baixo número de alunos a 
frequentar a rede oficial de 
Ensino de Português no Es-
trangeiro (EPE) no ano leti-
vo de 2019/20 foi "o pior do 
século XXI".PedroRupio la-
mentou que este dado te-
nha ficado de fora do Relató-
rio da Emigração 2020, di-
vulgado no final da semana 
passada, acusando o Gover-
no de falta de investimento. 
A secretária de Estado das 
Comunidades refutou e re-
feriu que o Plano de Recupe-
ração e Resiliência vai inves-
tir 18 milhões de euros. 

"Com 39 540 alunos a fre-
quentar a rede oficial do 
EPE, o ano letivo 2019/20 é 
opior deste século", acusou 
Pedro Rupio. O conselheiro 
das Comunidades Portugue-
sas notou que a tendência 
tem-se agravado "desde que 
a tutela do EPE passou do 
Ministério da Educação para 
o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros/Instituto Ca-
mões". Foram "despedidos 
numerosos professores" e os 
que "se mantiveram viram 
oseu estatuto alterado (para 
pior)". Em 2019/20, eram 
317 docentes, que contras-
tam com os 1051 do ano leti-
vo de 1983/84, quando 
91492 alunos estavam ma-
tric-ulados noll2E. Em 2013,  

foi introduzida propina e os 
alunos caíram de 54 083 
para 45 220. 

PRR PROMETE INVESTIR 
A secretária de Estado das 
Comunidades refutou as 
acusações e garantiu à Lusa 
que, nos últimos seis anos, 
"houve um crescimento do 
investimento de 2,5 mi-
lhões de euros, um reforço 
dos docentes" e deu o 
exemplo de França, onde, 
em 2014/15, existiam 84 
professores e em 2020/21 
esse número subiu para 97. 

"Mantivemos os alunos, 
aumentámos o número de 
professores e investimos 
nas certificações das apren-
dizagens e na capacitaçã o 
pedagógica dos professores 
e temos previstos 18 mi-
lhões de euros, no Plano de 
Recuperação e Resiliência, 
só para a transição digital da 
rede de EPE", afirmou Ber-
ta Nunes. • 
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alunos e 1051 professores, 
foi o máximo atingido na 
rede oficial de ensino de 
Português no estrangeiro, 
em1983/84. Em 2019/20, 
já só eram 39 540 alunos e 
317 professores. 
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Emigrantes preocupados com ensino no estrangeiro 


