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新聞稿 

 

 

“從教師開始：葡語作為外語的師資培訓”研討會 

 

在新形勢下，“一帶一路”的重要戰略為澳門提供了一個新的機遇，使其能

夠加強作為中國與葡語國家橋樑的作用，並逐步成為亞太地區葡語人才的培訓基

地。除此之外，還推動澳門與中國內地，其他亞太地區以及葡語國家在高等教育

方面的合作。作為達成上述目標而邁出的第一步，葡語教師培訓就顯得尤為重要。

因此，澳門大學人文學院葡文系將聯同北京外國語大學，里斯本大學以及澳門科

技大學舉辦“從教師開始：葡語作為外語的師資培訓”研討會，旨在提供一個平

臺來商議怎樣科學和系統地培訓出具專業能力強的葡語教師，以回應二十一世紀

的需求和挑戰。此次研討會上，澳門大學人文學院靳洪剛院長， Maria José dos 

Reis Grosso 教授，北京外國語大學葡語教研室葉志良主任，里斯本大學人文學院

Paulo Farmhouse Alberto 院長以及 Jorge Pinto 教授，澳門科技大學國際學院孫

建榮院長等將圍繞葡語作為外語的師資培訓問題作專題發言。除此之外，澳門大

學人文學院葡文系還將介紹“中國學生葡語學習框架”科研項目成果。 

研討會將於 2016 年 12 月 9 日（週五）上午 9:30 在澳門大學人文學院 E21 大

樓 G035 演講廳舉行，歡迎踴躍參加。 所有參加者將獲得出席證書，報名方式：

電話：88228903,電子郵箱：fah.portuguese@umac.mo. 
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Seminário “Formação de Professores de Português como Língua Estrangeira” 

  

A estratégia nacional “Uma faixa, uma rota” fornece uma boa oportunidade para 

Macau fortalecer o seu papel mediador entre a China e os Países de Língua Portuguesa e 

caminhar gradualmente para se tornar a base de formação dos quadros qualificados de 

língua portuguesa na região da Ásia-Pacífico. Para além disso, promover-se-á a 

cooperação entre Macau, o interior da China, outras zonas Ásia-Pacíficas e os Países de 

Língua Portuguesa no âmbito do ensino superior. Neste contexto, destaca-se a 

importância da formação de professores de português como o primeiro passo para se 

alcançar a meta supracitada. Considerando tudo isso, o Departamento de Português da 

Faculdade de Letras da Universidade de Macau vai organizar um seminário dedicado ao 

tema “Formação de Professores de Português como Língua Estrangeira”, em 

cooperação com a Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing, a Universidade de 

Lisboa e a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. O seminário visa dar uma 

oportunidade em que se discutirá como formar, de forma sistemática e científica, 

professores de português qualificados com competências adequadas, docentes que 

poderão responder às necessidades e aos desafios do século XXI. Os professores Jin 

Honggang e Maria José dos Reis Grosso (Universidade de Macau), Ye Zhiliang 

(Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing), Paulo Farmhouse Alberto e Jorge 

Pinto (Universidade de Lisboa), Sun Jianrong (Universidade de Ciência e Tecnologia de 

Macau) vão proferir discursos na área de formação de professores. Além disso, o 

Departamento de Português vai também apresentar os resultados do Projecto “Quadro 

de Referência do Português como Língua Estrangeira para Falantes de Língua Materna 

Chinesa”.    

 

O seminário terá lugar no dia 9 de Dezembro (sexta-feira), às 9:30, na 

Universidade de Macau, no edifício E21, Auditório G035. Todos os participantes 

receberão um certificado de presença. Desta forma, solicita-se inscrição prévia, que 

pode ser feita através do telefone: 88228903, ou do email: fah.portuguese@umac.mo. 


