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Cuando aprendemos una lengua extranjera es muy importante saber dónde se habla 

para poder conocer más sobre las culturas que se encuentran unidas por el idioma.  

En este caso, vamos a leer un texto para saber en qué países se habla portugués como 

lengua oficial y vas a poder observar las particularidades del idioma (acentos 

diferentes, nuevo vocabulario, países que en portugués se escriben diferente que en 

español, etc. Al finalizar, tendrás un glosario para comprender mejor el texto.  

1. Leia o texto sobre a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP): 

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) é uma organização internacional formada por países 
lusófonos, cujo objetivo é o "aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os seus membros". 
A CPLP foi criada em 17 de Julho de 1996 por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São 
Tomé e Príncipe. No ano de 2002, após conquistar independência, Timor-Leste foi acolhido como país integrante. 
Em 2014, Guiné Equatorial tornou-se o nono membro da organização. 
A CPLP é formada por Estados soberanos cuja língua oficial ou uma delas é a língua portuguesa. Eles estão 
espalhados por todos os cinco continentes habitados da Terra, uma vez que há um na América, um na Europa, seis 
na África e um transcontinental entre a Ásia e a Oceania. São eles: a República Federativa do Brasil, a República de 
Portugal, a República de Angola, a República de Cabo Verde, a República da Guiné-Bissau, a República da Guiné 
Equatorial, a República de Moçambique, a República Democrática de São Tomé e Príncipe e a República Democrática 
de Timor-Leste. 
 

Fontes: 
 https://www.cplp.org/ 

https://pt.wikipedia.org/ 
 

Glossário:  
- Lusófono: que fala português (que habla portugués) 
- Aprofundamento (profundización) 
- Amizade (amistad) 
- Cooperação (cooperación) 
- Após: depois de (después de) 
- Espalhados: dispersos, separados  
- Acolhido: admitido 
- Tornou-se: transformou-se (se transformó, passó a ser...) 
- Nono: número ordinal que ocupa a posição do N°9 nove (noveno) 
- Uma vez que: já que (ya que) 
- cuja/cujo (cuya/cuyo) 
- Há: verbo haver conjugado no presente (hay) 

https://www.cplp.org/
https://pt.wikipedia.org/
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2. Complete as seguintes frases escrevendo o número em português: 

 

- A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é formada por 

_________________ países. (Número de países-membros) 

- O português se fala em ____________ continentes. Na América o 

português é língua oficial de ________ país, na Europa de 

____________ país também. Na África se fala em __________ 

países. Entre a Ásia e a Oceania, a língua portuguesa é oficial em 

__________ país.  

 

 

 

 

3. Ingresse ao site da CPLP:  https://www.cplp.org/ e busque os estados-

membros.  

Depois, observe cada bandeira e escreva o nome do país que representa: 

 

 

  

 
 
 
 

  

 

https://www.cplp.org/
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4. Assista ao seguinte vídeo (VER VIDEO)  

https://www.youtube.com/watch?v=yV7h81fuqxE 

Vamos atualizar os dados do vídeo: 

 Quem é o atual presidente do Brasil? 

 

 Há quantos anos que foi criada a CPLP? (¿Hace cuántos años que fue creada?) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yV7h81fuqxE
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5. Depois de assistir ao vídeo, expresse com suas palavras (pode ser 

em espanhol) qual é o objetivo principal, a missão, da CPLP: 

 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

6. Finalmente, vamos ler mais sobre a Presidência rotativa da CPLP: 

A presidência pro tempore da CPLP tem um mandato de dois anos e é exercida rotativamente 

por seus estados-membros. 

Biênio 
Estado-

Membro 
Tema início do mandato Incumbente 

2018-

2020 
Cabo Verde 

As Pessoas. A Cultura. Os 

Oceanos 

12ª Conferência de 

Chefes de Estado e 

de Governo 

Jorge Carlos 

Fonseca 

2016-

2018 
Brasil 

A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento 

Sustentável 

11ª Conferência de 

Chefes de Estado e 

de Governo 

Michel Temer 

2014-

2016 
Timor-Leste  

10ª Conferência de 

Chefes de Estado e 

de Governo 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Carlos_Fonseca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Carlos_Fonseca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Michel_Temer

