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Mantendo a aposta no alargamento dos agentes envolvidos, dos públicos-alvo e dos meios e suportes 

utilizados, na convicção de que só um domínio pleno e alargado das competências de literacia assegura o 

conhecimento e uma ativa intervenção na sociedade, o PNL2027 dará continuidade, em 2022, aos pro-

gramas no âmbito da literacia emergente e familiar; aos projetos para o desenvolvimento de competên-

cias de leitura e escrita; à formação de leitores e ao envolvimento das comunidades e dos municípios 

numa política nacional de leitura.  

A par da dinamização de atividades emblemáticas do Plano como o Concurso Nacional de Leitura, a Se-

mana da Leitura e a Conferência Anual, continuará a ser reforçado o trabalho nas áreas da educação, da 

cultura, da ciência e das tecnologias; da produção e mediatização de conteúdos; e da curadoria e dispo-

nibilização de livros e outros recursos, salientando-se as seguintes ações: 

- a ampliação da intervenção do PNL2027 em iniciativas de recuperação das aprendizagens, com particu-

lar destaque para a leitura orientada no 1.º, 2.ºe 3.º ciclos do Ensino Básico enriquecendo os conteúdos 

disponibilizados na plataforma LOSA, bem como as estratégias para o seu uso e disseminação; 

- a continuação da promoção do livro e da leitura junto das instituições do Ensino Superior, através do 

lançamento de um novo site destinado ao mapeamento e divulgação de ações neste nível de ensino - as 

Cartografias Leitoras; 

- o arranque dos procedimentos para a criação de uma biblioteca digital de empréstimo de ebooks, audi-

olivros e outros recursos digitais, enquanto parte do PRR, a desencadear em 2022; 

- a realização de novos encontros e trabalhos científicos, tendo como referência os seminários já realiza-

dos e as conclusões decorrentes dos estudos já concluídos; 

- a maior difusão do Catálogo de Livros Recomendados pelo PNL2027, das plataformas LER e PICCLE e da 

app Desafios Ler+, como ferramentas diárias para a leitura, o ensino, a aprendizagem e o lazer; 

- o aumento da produção e edição de vídeos, publicações, infográficos e outros materiais dedicados à 

mediação do livro e da leitura, indispensáveis a uma formação de leitores, rica e diversificada; 

- a continuada transformação digital de processos e produtos associados aos diferentes projetos e inicia-

tivas, através da exploração de todos os meios e técnicas que a leitura, a escrita e a oralidade em ambi-

entes digitais atualmente proporcionam, apostando em novas ações de formação neste âmbito; 

- o crescimento da capacidade de divulgação no portal, nas redes sociais e no blogue do PNL2027, de 

ideias, destaques, sugestões, quizzes, desafios e outros recursos de leitura e escrita que continuem a 

multiplicar as oportunidades de encontro com a palavra oral e escrita. 

Esperamos com este Plano 2022 continuar a honrar os compromissos  assumidos pelo PNL2027, concre-

tizando algumas das ações mais significativas do seu Quadro Estratégico, com vista ao envolvimento nu-

ma política pública de leitura de todos os públicos, todas as áreas de atividade e todas as formas de leitu-

ra e escrita. 
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A leitura é uma das capacidades mais importantes do ser humano e uma das principais condições para 

aprender. Neste contexto, a escola e a família têm uma responsabilidade acrescida sobre a forma como, 

em conjunto, podem potenciar a aquisição da competência leitora e fazer de cada criança um leitor pa-

ra a vida. O PNL2027 desenvolve ações para o desenvolvimento de competências de literacia emergen-

te e familiar, através do programa Leitura em Família, com as suas mochilas para o transporte regular de 

livros entre o Jardim de Infância ou a escola e a casa de cada um; com o programa Ler+ dá Saúde, base-

ado no aconselhamento às famílias, pelos médicos e enfermeiros, da leitura diária com as crianças e, 

ainda, com o projeto Ler no Jardim, para a implementação do Programa de Literacia Emergente (PROL). 

Os projetos Leitura e Vai e Vem e Já Sei Ler incenti-

vam a prática diária da leitura na EPE e no 1.º Ciclo 

do EB, convidando educadores, professores e fa-

mílias a lerem diariamente com as crianças. O PNL 

disponibiliza orientações e materiais: mochilas de 

leitura, desdobráveis para as famílias, folhetos pa-

ra educadores e professores e um Diário de Leitu-

ras para as crianças. 

O programa Ler+ dá Saúde visa a promoção da lite-

racia dos mais novos através do aconselhamento, 

por médicos e enfermeiros, da leitura em família e 

da sua prática regular com as crianças entre os 0 e 

os 6 anos. As Unidades de Saúde aderentes rece-

bem uma caixa com livros adequados aos níveis 

etários, brochuras dirigidas aos profissionais de 

saúde e metros desdobráveis para os pais com in-

dicações práticas para a leitura com as crianças.  

Ler no Jardim é um projeto implementado nos JI da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, fruto da par-

ceria entre esta instituição, o PNL2027 e a Associa-

ção para a Educação Artística e as Literacias 

(Avoar) e contribui para a implementação do Pro-

grama de Literacia Emergente (PROL) na EPE. 

https://pnl2027.gov.pt/np4/vaievem.html
https://pnl2027.gov.pt/np4/jaseiler.html
https://pnl2027.gov.pt/np4/lermais_saude_apresentacao.html
https://pnl2027.gov.pt/np4/lernojardim.html
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Para se colocar ao serviço da melhoria do ensino e da aprendizagem da leitura e da escrita, o PNL2027 

disponibiliza duas grandes plataformas digitais, a Plataforma LER, para a EPE, 1.º e 2.º ciclos do EB, e a 

Plataforma PICCLE, para o 3.º ciclo do EB e o Ensino Secundário (ES). 

A Plataforma LER - Leitura e Escrita: Recursos foi desenvolvida com o apoio financeiro e técnico-

científico da Fundação Belmiro de Azevedo – EDULOG.  

A Plataforma PICCLE - Plano de Intervenção Cidadãos Competentes em Leitura e Escrita resultou de um 

projeto financiado pelo POCH.  

A Plataforma LER - Leitura e Escrita: Recursos dis-

ponibiliza o produto do trabalho realizado por uma 

equipa multidisciplinar de 11 investigadores nas 

áreas da educação e da psicolinguística, de modo a 

permitir compreender melhor a forma como as 

crianças aprendem a ler e a escrever e, assim, to-

mar decisões conscientes sobre as metodologias e 

abordagens pedagógicas mais eficazes. 

A Plataforma PICCLE - Plano de Intervenção Cida-

dãos Competentes em Leitura e Escrita  é uma pla-

taforma colaborativa de agregação e curadoria de 

conteúdos com vista ao enriquecimento e à atuali-

zação do conhecimento dos professores nas áreas 

da leitura, da escrita e das literacias, bem como da 

sua atividade pedagógica e didática, contribuindo 

para a melhoria das competências dos alunos nes-

ses domínios.  

https://ler.pnl2027.gov.pt/
https://piccle.pnl2027.gov.pt/
https://ler.pnl2027.gov.pt/
https://piccle.pnl2027.gov.pt/
https://piccle.pnl2027.gov.pt/
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Para o desenvolvimento da leitura autónoma, em diferentes idades e de múltiplas formas, o PNL2027 

desenvolve projetos que promovem leituras impressas e digitais, textuais e multimédia, silenciosas e 

oralizadas, contribuindo para diferentes formas de ler. 

Em 2022, dá-se continuidade ao Movimento 14-20 a Ler  que tem os jovens como atores e público-alvo, 

e à articulação com as bibliotecas escolares, implementada e reforçada através da rede  Escolas aLer+.   

No sentido de assegurar que a competência leitora é desenvolvida por todos, o PNL2027 trabalha, no 

âmbito do projeto Território Leitor, com uma comunidade alargada de mediadores de leitura, entre os 

quais se contam escritores, ilustradores, formadores, atores, encenadores, contadores de histórias, ani-

madores, associações culturais e artísticas, entre outros agentes culturais e artísticos. 

O Movimento 14-20 a Ler   propõe-se incentivar a 

leitura e a escrita entre os jovens dos 14 aos 20 

anos, convocando projetos interdisciplinares de 

leitura, escrita e comunicação que devem ser ela-

borados e implementados em colaboração com 

entidades culturais diversas, tendo os jovens como 

atores, e não como espetadores.  

A Rede de Escolas aLer+ , programa desenvolvido 

em parceria com a RBE, destina-se a apoiar as es-

colas que desenvolvem de forma consolidada um 

ambiente integral de leitura, centrado na melhoria 

da compreensão leitora e no prazer de ler e escre-

ver, contribuindo para a implementação de uma 

cultura de leitura num conjunto significativo de 

comunidades escolares.  

No âmbito do projeto Território Leitor, um grupo 

de mediadores promove a leitura e a escrita, esta-

belece laços e facilita o diálogo entre os livros e os 

leitores, concretizando atividades variadas e criati-

vas. As ações de mediação leitora podem ocorrer 

em bibliotecas, escolas, livrarias, associações cultu-

rais, museus e outros lugares da comunidade, em 

ligação a projetos diversos. 

http://pnl2027.gov.pt/np4/alermais2027.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/territorioleitor.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/movimento14-20_a_Ler.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/movimento14-20_a_Ler.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/alermais2027.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/territorioleitor.html
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No âmbito do Plano 21|23 Escola+, que visa a re-

cuperação das aprendizagens, o PNL2027 propõe 

o reforço das atividades em torno do livro e, nesse 

sentido, disponibiliza propostas de trabalho inte-

gradas na ação Escola a Ler: para os 1.º e 2.º ci-

clos, Leitura Orientada em Sala de Aula e, para o 

3.º ciclo Contratos de Leitura. 

As práticas de leitura e a ação da escola para estimular e promover o gosto pela leitura, induzir hábitos 

leitores e a leitura de obras completas foram muito prejudicadas durante a pandemia.  

Sendo a leitura fundamental para o sucesso dos alunos, pela sua transversalidade e pela forma como 

influencia as aprendizagens em todas as áreas curriculares, é indispensável que os professores possam 

retomar e reforçar essas práticas. 

Com este propósito, o PNL2027 propõe que os docentes do ensino básico deem prioridade à leitura 

orientada em sala de aula. O sucesso neste domínio está diretamente relacionado com a frequência de 

contactos com livros e com práticas de leitura, pelo que o tempo dedicado à leitura condiciona de for-

ma decisiva os progressos na compreensão, cabendo à escola um papel relevante no ensino da leitura e 

na promoção do gosto de ler.  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fescolamais.dge.mec.pt%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtEtJJCm0sP9mZGveIgqnzp7HMWQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fescolamais.dge.mec.pt%2Facoes-especificas%2Fescola-ler&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFry5HMn1SwuQDPSHvuscRyvED_WA
https://www.leituraorientada.pnl2027.gov.pt/
https://www.leituraorientada.pnl2027.gov.pt/contratos-de-leitura
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Com o propósito de desenvolver iniciativas que envolvam as instituições académicas do Ensino Superior 

e imprimir um novo impulso à leitura e à escrita neste nível de ensino, o PNL2027 tem vindo a imple-

mentar o programa Ler+ no Superior, no âmbito do qual dinamiza o concurso de leitura e escri-

ta  Reading Summit (READS)  e organiza o  Seminário Ler+ no Superior. Em  fase de implementação está, 

ainda, a plataforma  Cartografias Leitoras. 

Reads é um concurso de Leitura e Escri-

ta destinado aos alunos do Ensino Superior, das 

Universidades e dos Institutos Politécnicos, da re-

de pública e privada, do Continente e das Regiões 

Autónomas, cujo propósito é ativar o gosto, a ima-

ginação e a felicidade que advêm dos livros e da 

literatura e aumentar a exposição à leitura para ler 

e escrever melhor. 

O  Seminário Internacional Ler+ no Superior, organi-

zado em parceria com a Red Internacional de Uni-

versidades Lectoras (RIUL) procura refletir sobre o 

papel das instituições académicas do Ensino Supe-

rior na promoção do gosto e dos hábitos leitores, 

através da partilha de projetos que capacitem os 

alunos a utilizar de forma eficaz e crítica os dife-

rentes suportes de leitura e escrita e da divulgação 

de estratégias para fazer mais e melhores leitores. 

No âmbito da parceria com a RIUL, o PNL2027 lan-

ça, em 2022,  a plataforma interativa Cartografias 

Leitoras, com o objetivo de mapear e divulgar as 

iniciativas de leitura e escrita das instituições do 

Ensino Superior em Portugal. 

https://pnl2027.gov.pt/np4/reads.html
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/lermaisnosuperior_seminario.html
https://cartografiasleitoras.pnl2027.gov.pt/
https://cartografiasleitoras.pnl2027.gov.pt/
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A aposta na formação e na qualificação dos adultos para a empregabilidade e a valorização do bem-

estar e da qualidade de vida dos mais velhos justifica o alargamento da intervenção do PNL2027 junto 

daqueles que atingem a maioridade e constroem os seus percursos de vida na sociedade atual. 

Através do Programa Adultos a Ler, o PNL2027 dá a conhecer uma multiplicidade de recursos de moti-

vação para ler e escrever; divulga boas práticas e sugere livros e outras leituras, em diferentes suportes 

e formatos, capazes de responder aos interesses e necessidades dos leitores adultos. No âmbito deste 

Programa, o PNL2027 promove projetos de formação leitora orientados para públicos adultos específi-

cos, como o Ler+ Qualifica, o Ler Maior e o Ler+ Fácil. 

O projeto Ler+ Qualifica é dirigido àqueles que fre-

quentam processos de Reconhecimento, Validação 

e Certificação de Competências (RVCC), percursos 

de Educação e Formação de Adultos (EFA) ou For-

mações Modulares (CB, FM e PFOL), com o objeti-

vo de desenvolver e reforçar hábitos de leitura e 

escrita e competências de literacia. 

Ler Maior  é um projeto dirigido à população adul-

ta, com mais de 50 anos, que frequenta as Univer-

sidades Seniores, para fomentar a leitura e a escri-

ta e estimular a troca de experiências e saberes. 

Pretende-se a dinamização de atividades de leitura 

e escrita, entre pares e com outras gerações, de 

forma a desenvolver competências de literacia e 

incentivar uma maior intervenção sociocultural. 

O projeto Ler+ Fácil pretende combater as baixas 

competências e práticas de leitura e escrita dos 

adultos através de uma solução digital integrada, 

com ferramentas automáticas para português eu-

ropeu, que asseguram a análise, classificação e 

conversão de obras literárias e de textos científi-

cos e informativos para os níveis + Fácil (A1-A2) e + 

Claro (B1). 

http://pnl2027.gov.pt/np4/adultosaler_inicio.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/adultosaler_inicio.html?subpag=adultosaler_qualifica
http://pnl2027.gov.pt/np4/adultosaler_inicio.html?subpag=adultosaler_lermaior
https://pnl2027.gov.pt/np4/adultosaler_inicio.html?subpag=adultosaler_lermaisfacil
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A cultura literária, científica e técnica decorre da leitura. Considerando que a aproximação da leitura à 

literatura, às ciências e às tecnologias gera melhores leitores e um melhor conhecimento do mundo, o 

PNL2027 desenvolve um conjunto de iniciativas, tirando partido do convívio dos textos e do livro com o 

mundo da ciência e da tecnologia. O Programa Ler+ Ciência agrega estas ações, abarcando diferentes 

áreas: Bibliotecas, Ciência Viva, Comunicação e Media, Formação, Educação para a Inclusão, Investiga-

ção Científica e Competência Tecnológica e Digital. Nelas estão envolvidos estudantes, docentes, inves-

tigadores, bibliotecários e outros agentes das comunidades literária e científica. Do Programa Ler+ Ci-

ência fazem parte os projetos Os 4 Elementos, Metamorfoses e O Zoo vai aos Livros. 

A cada um dos 4 Elementos  corresponde um pro-

jeto: Terra Mater, O Fogo de Prometeu, Ler+ Mar e 

Ler + Espaço.  São dirigidos ao EB e ao ES e preten-

dem contribuir para preparar os jovens para um 

futuro sustentável e inclusivo, assente em escolhas 

informadas, éticas e conscientes, propondo às es-

colas ações a partir de estratégias diversificadas de 

leitura e escrita, de natureza científica e literária. 

O projeto Metamorfoses, destinado a alunos do 

ES, pretende associar a ciência, a leitura e a escri-

ta, através da construção de um protótipo biónico, 

munido de um sistema mecânico e/ou eletrónico 

que melhore a capacidade de interagir com o 

mundo que nos rodeia e que sirva de pretexto à 

criação de um conto de ficção, em que o objeto 

biónico criado seja utilizado por um dos protago-

nistas. 

O Zoo Vai aos Livros é um projeto em parceria com 

o Jardim Zoológico de Lisboa. Associa a leitura lite-

rária e informativa às atividades desenvolvidas pe-

lo Zoo com crianças e jovens. Pretende-se impulsi-

onar o uso do livro como fonte de saber e de cul-

tura, através de ações que contextualizem apren-

dizagens científicas ligadas ao meio envolvente. 

http://pnl2027.gov.pt/np4/lermaisciencia_projetos.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/lermaisciencia_projetos.html?subpag=lermaisciencia_quatro
http://pnl2027.gov.pt/np4/lermaisciencia_projetos.html?subpag=metamorfoses
http://pnl2027.gov.pt/np4/ozoovaiaoslivros.html
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Contribuir para a existência de espaços, tempos e oportunidades - formais e informais – que estimulem 

os indivíduos a lerem cada vez mais e melhor continua a ser uma prioridade do PNL2027. Sendo a leitu-

ra uma prática cada vez mais social, multimodal e conectada a outros contextos e media, é natural que 

a sua vivência também seja sentida em novos moldes, misturando-se a arte e a ludicidade da imagem, 

da palavra e da escrita com a das plataformas digitais e dos múltiplos ecrãs. Há hoje muitas formas de 

“ler”, pelo que o gosto pela leitura reside também no apreço inerente a esses novos meios físicos e digi-

tais de registo e comunicação da palavra e dos textos, a que devemos atender. 

Com o objetivo de incentivar hábitos de leitura e formar leitores para a vida, o PNL2027 desenvolve as 

iniciativas 10 Minutos a Ler, Clubes de Leitura , Melhores Leitores do Mundo, Juntos de Férias e Craques 

da Leitura. 

O projeto 10 Minutos a Ler  desafia as escolas dos 

2.º e 3.º ciclos do EB e do ES da rede pública a ins-

tituir no seu quotidiano a atividade diária de 10 

minutos de leitura informal, a qualquer hora e em 

qualquer espaço escolar. Não interessa onde se lê, 

mas que a todos seja dada a oportunidade de o 

fazer, escolhendo um texto da sua preferência.  

Através do programa Clubes de Leitura são imple-

mentados  os projetos Clube de Leituras nas Esco-

las (CLE) e Clube de Leitura nas Organizações (CLO) 

que incentivam a criação de grupos de discussão e 

reflexão sobre livros e leituras, contribuindo para o 

crescimento dos hábitos de leitura e do prazer de 

ler e para o desenvolvimento das competências 

leitoras. 

A iniciativa Melhores Leitores do Mundo convida as 

escolas a identificarem os alunos 1.º, 2.º e 3.º ci-

clos do EB e Ensino Secundário que mais livros le-

ram ao longo de cada ano letivo, com o objetivo de 

premiar os que mais se interessam por livros e que 

mais leem.  

http://pnl2027.gov.pt/np4/10minutosaler.html
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/clubesdeleitura_apresentacao.html
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/clubesdeleitura_apresentacao.html?subpag=clubesdeleitura_cle
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/clubesdeleitura_apresentacao.html?subpag=clubesdeleitura_cle
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/clubesdeleitura_apresentacao.html?subpag=clubesdeleitura_clo
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/melhoresleitoresdomundo.html
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Juntos de Férias é uma iniciativa implementada  

em articulação com as bibliotecas municipais e 

tem como objetivo incentivar o gosto pelo livro e 

pela leitura dos jovens dos 10 aos 15 anos, em 

tempo de férias. A partir da app Desafios LeR+ são 

disponibilizados jogos sobre 6 Livros PNL, que se 

renovam em cada período de férias: Verão, Natal e 

Páscoa.  

O projeto Craques da Leitura pretende incentivar a 

relação de afeto, emoção e prazer entre os leitores 

e os textos, oferecendo às crianças e aos jovens, 

dos 6 aos 15 anos de idade, um leque de leituras e 

de atividades que os desafiem e vão ao encontro 

de uma das suas práticas preferidas: o desporto.  

Para promover e favorecer a existência de espaços, tempos e oportunidades para fazer leitores dá-se 

continuidade ao Concurso Nacional de Leitura, à Semana da Leitura e aos concursos Faça Lá Um Poema e 

Inês e Outras Histórias de Amor. 

O Concurso Nacional de Leitura destina-se aos alu-

nos de todos os ciclos de ensino, das escolas do 

Continente, das Regiões Autónomas dos Açores e 

da Madeira e das Escolas Portuguesas no Estran-

geiro. Tem como objetivo estimular o gosto e os 

hábitos de leitura e melhorar a compreensão leito-

ra, decorrendo em quatro fases distintas. 

A Semana da Leitura convida, anualmente, escolas 

e instituições públicas e privadas a promover a lei-

tura e a escrita como fonte de prazer e de liberda-

de. Em cada ano, o PNL2027 apresenta m progra-

ma dedicados ao evento, propõe um conjunto de 

sugestões de atividades e incentiva cada entidade 

a acrescentar as suas iniciativas.  

http://pnl2027.gov.pt/np4/juntosdeferias_5serie.html
https://pnl2027.gov.pt/np4/programacraquesdaleitura_apresentacao.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/CNL2021.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/sl2020apresentacao.html


24 

Para incentivar o gosto pela leitura e pela escrita 

de poesia e assinalar o Dia Mundial da Poesia, o 

PNL2027 lança, anualmente, o concurso Faça Lá 

um Poema, dirigido aos alunos do 3.º ciclo do EB e 

do ES, das escolas públicas e privadas do continen-

te e ilhas. 

O concurso Inês e Outras Histórias de Amor incenti-

va os alunos dos ensino básico e secundário a criar 

um produto artístico e performativo, a partir da 

história de amor de Pedro e Inês, Páris e Helena, 

Orfeu e Eurídice, Tristão e Isolda, Abelardo e Heloí-

sa, Romeu e Julieta, Paolo e Francesca ou  D. Qui-

xote e Dulcineia.  

Para estimular a partilha de ideias e conhecimentos sobre livros e leituras, em ambientes digitais, o 

PNL2027  lança, periodicamente, através do seu portal e redes sociais, desafios, concursos e passatem-

pos. Destacamos, neste âmbito, as iniciativas Ideias de Leitura e Escrita, #Estou@Ler, Livros e Quizzes 

PNL2027,  Aforismos de Leitura e Português de lés a lés. 

 

 

As Ideias de Leitura e Escrita são publicadas men-

salmente no portal e nas redes sociais do PNL2027 

e dirigem-se, sobretudo, aos jovens, incentivando 

os participantes à publicitação dos livros lidos em 

cada desafio e à publicação dos seus textos. 

O passatempo #Estou a Ler decorre no Instagram 

do PNL2027 durante a Semana da Leitura e incen-

tiva os participantes a partilharem leituras através 

de fotografias de livros que estão a ler e da funda-

mentação das suas escolhas. 

http://pnl2027.gov.pt/np4/FacaUmPoema.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/FacaUmPoema.html
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/concursoineseoutrashistorias.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/leituras?cat_leituras=desafios
http://pnl2027.gov.pt/np4/passatempoestoualer.html
https://pnl2027.gov.pt/np4/leituras?cat_leituras=desafios&historico
https://pnl2027.gov.pt/np4/concursoestoualer2021.html
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O concurso #aforismosdeleitura desafia os partici-

pantes a escrever frases inéditas sobre o poder da 

leitura, que serão partilhadas nas redes sociais do 

PNL2027 durante a Semana da Leitura.   

O quiz Português de lés a lés é  um desafio lança-

do no Instagram do PNL2027, no âmbito da cele-

bração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, alu-

sivo ao colorido do vocabulário e das expressões 

idiomáticas que se ouvem em Portugal. 

 

O desafio Livros e Quizzes PNL2027 é um passa-

tempo sobre Livros PNL lançado, periodicamente, 

na Stories do Instagram. 

https://pnl2027.gov.pt/np4/aforismosdeleitura.html
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/portuguesdelesales.html
https://www.instagram.com/pnl2027/
https://pnl2027.gov.pt/np4/livrosequizzesinstagram_13dezembro.html
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Sendo a leitura uma condição básica transversal a todo o conhecimento e um direito humano com im-

pacto no crescimento individual e no desenvolvimento económico, social e cultural de cada país, é mis-

são do PNL2027 torná-la acessível a todos e contribuir para que cada indivíduo, independentemente da 

sua condição pessoal e social, encontre respostas adequadas às suas potencialidades, interesses e ne-

cessidades. Para responder à diversidade de leitores e fomentar práticas e competências de literacia 

com todos e para todos, promovendo a inclusão e a igualdade de oportunidades no acesso à leitura, ao 

conhecimento e à cultura, o PNL2027 desenvolve o programa Leitura+ Acessível, colabora na implemen-

tação do projeto Todos Juntos Podemos Ler e dá continuidade ao projeto Livros Acessíveis. 

 O programa Leitura+ Acessível procura responder à 

diversidade de leitores através da promoção e di-

vulgação de ações que proporcionem oportunida-

des de leitura a todos e com todos e, de forma 

particular, àqueles que, por circunstâncias de na-

tureza física, sensorial, cognitiva e cultural, reve-

lam dificuldades na acessibilidade à leitura e à es-

crita e enfrentam barreiras à comunicação e à 

aprendizagem.  

 

O projeto Todos Juntos Podemos Ler, implementa-

do  em parceria com a RBE e a DGE/DSEEAS, desa-

fia os AE/ENA da rede escolar pública a desenvol-

verem práticas de leitura inclusiva, mobilizadoras 

dos diferentes agentes educativos, fundadas num 

trabalho colaborativo entre a biblioteca escolar, a 

equipa multidisciplinar de apoio à educação inclu-

siva e outros. 

 

Com o projeto Livros Acessíveis pretende-se dispo-

nibilizar obras literárias do catálogo de Livros PNL 

em formatos acessíveis (livros em braille, com pic-

togramas, bilingues, audiolivros, com tradução em 

Língua Gestual Portuguesa) de modo a promover a 

acessibilidade à leitura e á escrita. 

http://pnl2027.gov.pt/np4/leitura_mais_acessivel.html
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/todosjuntospodemosler2021.html
https://pnl2027.gov.pt/np4/livrosacessiveisprojeto.html
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Para capacitar docentes, bibliotecários e outros profissionais no uso de ferramentas digitais facilitado-

ras da prática pedagógica e da aprendizagem da leitura e da escrita, o PNL2027 promove a realização 

de ações de formação em modalidades b-learning e a divulgação de recursos e metodologias em con-

textos físicos e/ou digitais.  

 
Metodologias e Recursos para Promover as Literaci-

as Digitais, ação de formação dirigida a docentes, 

com o objetivo de promover e apresentar projetos 

de aprendizagem para ambientes colaborativos e 

aplicáveis às modalidades presencial e online, faci-

litadores da transformação digital da educação.  

 

 

 

Aprendizagem Autónoma, MOOC dirigido a profes-

sores de todos os níveis de ensino, estudantes do 

Ensino Superior e cidadãos em geral.  Tem como 

objetivo capacitar os formandos para a aprendiza-

gem autónoma, ao longo da vida. 

Roteiros Digitais de Leitura: Promoção da leitura 

numa perspetiva inter e transdisciplinar com ferra-

mentas digitais, oficina de formação que visa refor-

çar o entendimento do potencial da literacia digital 

na promoção da competência leitora, dotando 

professores e alunos de novos recursos e estraté-

gias.  

Leitura, Escrita, Tecnologias Digitais, iniciativa com 

o objetivo de identificar e difundir boas práticas 

para o desenvolvimento de competências de leitu-

ra e de escrita com a mediação da tecnologia. Es-

colas e entidades diversas são convidadas a regis-

tar cenários de aprendizagem, desenvolvidos ou 

em desenvolvimento,, para destaque no Portal do 

PNL2027. 

http://pnl2027.gov.pt/np4/metodologiaserecursos.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/metodologiaserecursos.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/formacaoroteirosdigitais.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/formacaoroteirosdigitais.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/formacaoroteirosdigitais.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/leituraescritatecnologiasdigitais.html
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O PNL2027 reconhece nos municípios um pilar da formação de leitores e, deste modo, a ligação às au-

tarquias tem sido objeto de uma forte aposta, no sentido de levar por diante uma política pública de 

leitura a nível local.  

Os Planos locais de Leitura (PLL) são já uma realidade em mais de 50 municípios do país e numa Comuni-

dade Intermunicipal do litoral-centro, envolvendo centenas de pessoas empenhadas: Presidentes e Se-

cretários de Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas, Presidentes de Câmara, Vereadores, 

Técnicos de Educação, Cultura e Apoio Social, Bibliotecários e muitos outros stakeholders. Nos seus ter-

ritórios, cada um destes protagonistas concebe, coordena e executa um conjunto de iniciativas que efi-

cazmente contribuem para o envolvimento das comunidades e dos municípios, numa política nacional 

de leitura, associando os seus programas e intervenções próprias a uma ação e a uma visão mais siste-

matizadas e globalizadas do trabalho de qualidade que se faz no país ou em que se pretende investir. 

 
Para a implementação dos Planos Locais de Leitura  

as autarquias são convidadas à assinatura de um 

Acordo de Parceria, cabendo a cada município im-

plementá-lo no respeito pelos princípios traduzi-

dos numa Adenda a esse Acordo. Cada PLL não 

dispensa a eleição de prioridades, a segmentação 

e o agrupamento dos destinatários de acordo com 

cada ação e uma visão de curto, médio e longo 

prazo. 

http://www.pnl2027.gov.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=1766&fileName=PDf_Municipios_com_Acordos_assinados.pdf
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=1766&fileName=PDf_Municipios_com_Acordos_assinados.pdf
http://pnl2027.gov.pt/np4/pll_introducao.html
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Duas vezes por ano, em junho e em dezembro, o PNL2027, através do catálogo de Livros PNL, recomen-

da obras, destinadas a públicos diferenciados, desde as crianças aos adultos, que abrangem temas varia-

dos, sendo uma importante referência nacional para leitores e consumidores. Entre os livros recomen-

dados, tanto se encontram livros informativos, como livros de ficção, títulos que proporcionando leituras 

mais introspetivas e reflexivas e outros para leituras mais recreativas e descontraídas.  

 
O catálogo de Livros PNL, disponível no portal do 

PNL2027, no Portal da Rede de Bibliotecas de Lis-

boa (BLX) e através da app Desafios Ler+, constitui 

um importante instrumento de divulgação da pro-

dução editorial portuguesa, o principal serviço de 

curadoria e difusão dos títulos recomendados. 

 Para a divulgação dos Livros PNL e outros títulos 

são apresentados, mensalmente, no Portal do 

PNL2027, Destaques e Sugestões de Leitura  desti-

nadas a diferentes idades, gostos e interesses, 

agregando as obras por temas sugestivos ou relaci-

onando-os com eventos dos quais os autores e os 

seus livros são protagonistas.  

 

Através da iniciativa Um Autor por Mês, é apresen-

tado,, mensalmente, no Portal do PNl2027, um 

autor de referência na área da literatura, desta-

cando-se o seu percurso e a sua obra. 

 
O Clube de Leitura 2027, a funcionar na rede soci-

al Goodreads, destina-se a todos os que gostam de 

ler, de descobrir e partilhar reflexões e inquieta-

ções a partir da leitura de um livro recomendado 

pelo PNL2027 que, mensalmente, é sugerido aos 

aderentes.  

http://pnl2027.gov.pt/np4/livrospnl?cat_livrospnl=catalogo_blx
http://pnl2027.gov.pt/np4/livrospnl?cat_livrospnl=destaques
http://pnl2027.gov.pt/np4/leituras?cat_leituras=sugest%C3%B5es
https://pnl2027.gov.pt/np4/leituras?cat_leituras=umautorpormes&historico
http://pnl2027.gov.pt/np4/livrospnl?cat_livrospnl=clubedeleiturapnl2027
https://www.goodreads.com/
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Com o propósito de mobilizar a comunidade literária e científica para os grandes temas da leitura e da 

escrita na atualidade, o PNL2027 mantém a organização da habitual Conferência anual e do Prémio 

Ler+, atribuído, em cada ano, a personalidades ou entidades que se destacam no âmbito da promoção 

da leitura e da escrita. Dará continuidade à publicação da revista digital ENTRELER e dos Cadernos PNL e 

reforçará os procedimentos para a criação de uma biblioteca digital. 

 

 

 

O Prémio Ler+, instituído pelo PNL2027, visa galar-

doar, anualmente, personalidades ou entidades 

que se destacam no trabalho em prol da melhoria 

dos níveis de literacia dos portugueses e da pro-

moção do gosto pela leitura e pela escrita.  

A revista  ENTRELER tem como objetivo divulgar 

estudos e reflexões sobre a leitura, a escrita e a 

literacia, bem como projetos e atividades de pro-

moção da leitura e formação de leitores. Dirige-se 

a mediadores, docentes, formadores, investigado-

res, bibliotecários e a todos os que partilham o in-

teresse pela leitura, pela escrita e pelas literacias.  

Com a publicação dos Cadernos PNL pretende –se 

pensar um dos mais críticos desafios da sociedade 

nas áreas da educação e da cultura, de que o 

PNL2027 se faz eco: formar leitores.  

 A Conferência do PNL2027 constitui uma importan-

te oportunidade de mobilização da comunidade 

literária e científica e dos órgãos de comunicação 

social para os grandes temas da leitura e da escrita 

na atualidade, em estreita articulação com os obje-

tivos e a missão do Plano.  

http://pnl2027.gov.pt/np4/entregapremiolermais.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/entreler
https://pnl2027.gov.pt/np4/cadernospnl_numeroum.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/confpnl2020_programa.html
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 A criação de uma biblioteca digital enquanto sis-

tema público de empréstimo de eBooks e conteú-

dos digitais acessível às escolas da rede pública 

portuguesa  é um propósito do PNL2027, no qua-

dro do Plano de Recuperação e Resiliência. A bi-

blioteca digital permitirá o acesso generalizado a 

livros e outros recursos digitais, complementando 

o acervo das bibliotecas, nomeadamente, das bi-

bliotecas escolares.  
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O uso da língua portuguesa, tanto do ponto de vista funcional como do criativo e literário, tem para a 

ação do PNL2027 a maior relevância. Sendo uma língua cada vez mais global, a sua dimensão mundial é 

justamente celebrada através de comemorações e homenagens mundiais, a que o PNL2027 se associa, 

bem como pelo relevo dado à leitura em voz alta e à promoção da literacia. 

Em 2022, o PNL2027 assinalará, além do Dia Mundial da Língua Portuguesa, outras datas comemorati-

vas, como o Dia Mundial da Leitura em Voz Alta, o Dia Mundial do Livro, o Dia Internacional do Livro In-

fantil e o Dia Internacional da Literacia, através de momentos festivos de celebração da palavra escrita, 

dos autores e dos leitores. 

No dia Mundial do Livro, o PNL2027 retoma a inici-

ativa Manifesta-te pela Leitura, incentivando à par-

ticipação de todos, que são convidados a fazer par-

te desta marcha, enquanto expressão individual e 

coletiva do gosto de ler e de partilha  do valor da 

leitura.  

 

Para escutar o som dos textos e celebrar a palavra 

dita, a várias vozes, o Dia da Leitura em Voz Alta é 

assinalado, anualmente, no dia 1 de fevereiro, com 

um espetáculo de leitura em voz alta, dinamizado 

pelo PNL2027, em articulação com escolas, media-

dores de leitura e outros agentes culturais e artísti-

cos. 

 
No Dia Mundial da Língua Portuguesa, assinalado a 

5 de maio, o PNL2027 associa-se a escolas, biblio-

tecas e entidades culturais diversas com o propósi-

to de promover a língua e o seu uso, apresentando 

vários olhares sobre ela, na companhia de textos 

de escritores, investigadores, professores, políti-

cos, leitores e falantes de português. 

https://pnl2027.gov.pt/np4/manifestatepelaleitura.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/diadaleituravozalta.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/diamundialdalinguaportuguesa.html
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Para celebrar e promover a literacia, o PNL2027 

junta-se à UNESCO na celebração do Dia Interna-

cional da Literacia e à Associação Portuguesa de 

Educação e Formação de Adultos (APEFA) na co-

memoração do SMAL – Setembro, Mês da Alfabe-

tização e das Literacias.  

Para celebrar o Dia Internacional do Livro Infantil, 

assinalado a 2 de abril, o PNL2027 desafia educa-

dores, professores e outros agentes educativos à 

criação de “livros-objeto”, apelando ao envolvi-

mento das crianças e dos alunos na sua criação, a 

divulgar no Dia Mundial da Criança. 

https://pnl2027.gov.pt/np4/diainternacionalliteracia2021.html
https://pnl2027.gov.pt/np4/diainternacionalliteracia2021.html
https://pnl2027.gov.pt/np4/mesdaliteracia2021.html
https://pnl2027.gov.pt/np4/mesdaliteracia2021.html
https://pnl2027.gov.pt/np4/dili.html
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/call_livro_objeto.html
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Um dos objetivos do PNL2027 é a realização de estudos científicos e de avaliação que permitam co-

nhecer a realidade do país em matéria de literacia,  compreender os novos desafios que hoje se colo-

cam à leitura e à escrita e aferir os impactos do trabalho que vai sendo realizado, abrangendo o con-

junto de atores, contextos e processos atualmente envolvidos no desenvolvimento do Plano. 

Em 2022, dar-se-á continuidade aos estudos  no âmbito da Educação Literária no Ensino Básico e no 

Ensino Secundário, será divulgado o Relatório Final de Avaliação do PNL2027 e realizar-se-ão dois novos 

estudos tendo como referência a caracterização e as conclusões decorrentes do estudo Práticas de Lei-

tura dos Estudantes Portugueses, concluído em 2021.   

 

  

 

O estudo Educação Literária no Ensino Básico e no 

Ensino Secundário tem como objetivo apresentar 

propostas para a melhoria da Educação Literária 

no quadro do Perfil dos Alunos à Saída da Escolari-

dade Obrigatória, das Aprendizagens Essenciais e 

da Missão do PNL2027, partindo da análise do de-

sempenho dos alunos portugueses em provas na-

cionais e internacionais.  

A conceção e teste do sistema de avaliação do 

PNL2027, levada a cabo por uma equipa de investi-

gadores da FCSH|UNL, coordenada pelo Doutor 

João Luís Lisboa terá, em 2022, a sua apresentação 

e divulgação e constituirá um instrumento de me-

lhoria e reconceptualização futura, no âmbito da 

política protagonizada pelo PNL2027.     

Em 2022 realizar-se-ão dois novos estudos: 

- Promoção das Práticas de Leitura da População 

Jovem, com vista à recolha de posições e sugestões 

dos mediadores sobre os fatores e as práticas que 

contribuem para esta promoção; 

- Barómetro para a observação longitudinal das 

práticas de leitura dos estudantes portugueses ao 

longo do tempo. 

http://pnl2027.gov.pt/np4/educacaoliterarianoensinobasico.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/educacaoliterarianoensinobasico.html


45 



46 

A formação, a partilha de conhecimentos e de experiências e a cooperação com outras entidades têm 

mobilizado o PNL2027 a participar em projetos formativos e de intercâmbio a nível internacional, com 

relevância nas políticas de leitura e literacia. É de destacar a continuidade da colaboração do PNL2027 

com organismos internacionais como EURead, ELINET, CERLALC e Leer Iberoamérica Lee.  

 

 

 

A cooperação com o EURead, consórcio fundado 

em 2000, tem como objetivo a partilha de conheci-

mentos e experiências e o desenvolvimento de 

novas estratégias de promoção da leitura, a nível 

europeu. O PNL2027 marca presença nos encon-

tros anuais e participa em ações conjuntas. 

No âmbito da ELINET, consórcio de 77 organiza-

ções parceiras de 28 países, envolvidos na formu-

lação de políticas de literacia, na melhoria das 

competências de leitura e no aumento da leitura 

por prazer, o PNL2027 participa, regularmente, nas 

reuniões realizadas com vista à divulgação de boas 

práticas pelos países membros. 

O PNL2027 desenvolve, desde 2017, contactos e 

atividades com os países do CERLALC (Centro Regi-

onal para el Fomento del Libro en América Latina, 

el Caribe, España Y Portugal), criado sob os auspí-

cios da UNESCO e que junta o mundo ibero-

americano no objetivo comum da promoção do 

livro e da leitura.  

 O PNL2027 participa, anualmente, no Encontro Leer 

IberoAmerica Lee, realizado no âmbito da Feira do 

Livro de Madrid, destinado a escritores, editores, 

críticos, bibliotecários, professores, investigadores, 

comunicadores, líderes de iniciativas do setor públi-

co e privado e da sociedade civil, bem como jovens 

envolvidos em projetos de promoção da leitura. 

http://pnl2027.gov.pt/np4/euread2019.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/elinet2019.html
https://cerlalc.org/
https://pnl2027.gov.pt/np4/leeriberoamerica2022.html
https://pnl2027.gov.pt/np4/leeriberoamerica2022.html
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Apoio a iniciativas 



48 

 
The Minimal Magazine é uma revista digital que se 

assume como um projeto de inovação social, com 

o objetivo de criar um impacto positivo no mundo, 

nas comunidades, nas organizações e nas pessoas 

e em que o PNL2027 colabora propondo, mensal-

mente, sugestões de leituras.  

Colaboração na imprensa escrita e digital 

 

O PNL2027 colabora, regularmente, com a Revista 

SOMOS LIVROS, publicada pela Bertrand Livreiros, 

com sugestões de leitura para jovens leitores e 

adultos.  

 

Dois Pontos é uma revista trimestral com um foco 

especial no estímulo para a vida ofline e para a sa-

úde mental e emocional, na qual o PNL2027 cola-

bora, fazendo a recomendação de livros para os 

jovens dos 7 aos 11 anos.  

 
A Visão Júnior é uma revista mensal de informa-

ção para crianças e jovens entre os 6 e os 14 anos, 

na qual o PNL2027 recomenda mensalmente um 

livro. Esta parceria enquadra-se no objeti-

vo de promover a aquisição e a manutenção de 

hábitos de leitura e do prazer de ler. 

O PNL2027 mantém o seu apoio a programas e ações de divulgação de livros e autores em diferentes 

meios de comunicação social, nomeadamente, na imprensa escrita e digital. É disso exemplo, a colabo-

ração regular com as revistas: The Minimal Magazine, Somos Livros, Dois Pontos e Visão Júnior. 

https://pnl2027.gov.pt/np4/minimalmagazine.html
https://pnl2027.gov.pt/np4/somoslivros_artigos.html
https://pnl2027.gov.pt/np4/revistadoispontos.html
https://pnl2027.gov.pt/np4/visaojunior.html
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O PNL2027 associa-se, institucionalmente, a projetos, concursos, publicações e ações diversas de promo-

ção da leitura e da escrita, colocando, assim, a sua chancela e os seus recursos ao serviço da melhoria das 

competências leitoras dos portugueses. 

 

 

 

 

Apoio institucional a projetos e outras ações 
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pnl2027.gov.pt 

pnl@pnl2027.gov.pt 

 

Plano Nacional de Leitura 2027 

Av. 24 de julho, 140 C 

1399 – 025 LISBOA 

 

Tel. 213 934 601 
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