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1. Aspectos preliminares 

1.1. Manutenção de (pelo menos) dois  

 sistemas gráficos : o português e o brasileiro 

O Acordo Ortográfico de 1990 mantém o statu quo existente, isto é, 

conserva a existência de dois (sub)sistemas gráficos distintos:  

um português e um brasileiro. 

Não há uma “unificação ortográfica absoluta”, apenas uma maior 

aproximação dos dois subsistemas, que se mantêm diferentes.  

A novidade relativamente à situação anterior é que estes dois 

subsistemas passam a estar subordinados a um texto normativo único  

(o Acordo de 1990), que admite variação gráfica dentro de determinados 

limites. 
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A Nota Explicativa do Acordo Ortográfico de 1990 reconhece esta 

situação. 

(1) «(...) o novo texto de unificação ortográfica (...) representa 

uma versão menos forte do que as que foram conseguidas em 1945 

e 1986.» (Acordo Ortográfico de 1990, Nota Explicativa, 2) 

E indica as razões de fundo para não se ter atingido uma unificação 

plena: diferenças inconciliáveis de pronúncia.  

(2) «(...) não é possível unificar por via administrativa divergências 

que assentam em claras diferenças de pronúncia, um dos critérios, 

aliás, em que se baseia o sistema ortográfico da língua 

portuguesa.» (Acordo Ortográfico de 1990, Nota Explicativa, 2) 
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1.2. Grafias alternativas: o Acordo de 1990 e  

 a recomendação do Plano de Brasília (2010) 

Uma das inovações mais relevantes (e potencialmente problemáticas) do 

Acordo de 1990 é o uso bastante alargado de grafias alternativas e a 

consequente introdução da noção de facultatividade na ortografia.  

As grafias em causa servem – na generalidade dos casos – para 

representar duas pronúncias diferentes, seja entre países distintos 

(como o Brasil e Portugal) seja dentro do mesmo espaço nacional.  

Porém, o texto do Acordo não estipula critérios para optar entre 

grafias alternativas. Apenas diz, de forma vaga, coisas como: 

“conservam-se ou eliminam-se facultativamente”, “admite tanto o acento 

agudo como o acento circunflexo” ou “é facultativo assinalar com 

acento”, por exemplo. 
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Questão: Como interpretar esta opcionalidade? De forma absolutamente 

incondicional e irrestrita, ou sujeita a determinadas condições? Claramente, a 

opcionalidade deve ser aplicada, tendo em conta certos critérios de 

razoabilidade.  

(i) grafias alternativas na mesma frase ou texto 

Não parece razoável uma facultatividade absoluta que permita, por exemplo, 

que na mesma frase ou texto possam coexistir as duas variantes, embora 

nada no Acordo de 1990 o impeça explicitamente: 

(3) Foram criadas expectativas e essas expetativas foram defraudadas. 

(4) O primeiro prémio foi disputado, mas o segundo prêmio foi consensual.  

(5) Estive na cerimônia de entrega do prémio. 
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(ii) grafias alternativas entre países diferentes (Portugal vs. Brasil) 

Também não parece razoável que um português ou um brasileiro passem a 

escrever de forma dissonante da sua pronúncia, pelo que é de supor que 

um continuará a escrever prémio e o outro prêmio (embora nada no Acordo 

de 1990 explicitamente a isso obrigue).  

A aplicação deste princípio significa que as palavras que se pronunciam de 

forma distinta nos dois países continuarão a ser grafadas de forma distinta 

e, portanto, que o Acordo não unifica completamente a grafia portuguesa e 

brasileira. 
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Este princípio (de que os cidadãos de um país não deverão escrever de 

forma dissonante da sua pronúncia) veio a ser plasmado numa 

recomendação Plano de Acção de Brasília para a Promoção, a 

Difusão e a Projecção da Língua Portuguesa, proposto (para 

adopção) pelo Conselho de Ministros da CPLP, em 31 de Março de 2010: 

  

(6) “Nos pontos em que o Acordo admite grafias facultativas, é 

recomendável que a opção por uma delas, a ser feita pelos órgãos 

nacionais competentes, siga a tradição ortográfica vigente em cada 

Estado Membro, a qual deve ser reconhecida e considerada válida em 

todos os contextos de utilização da língua, em particular nos sistemas 

educativos.” (Plano de Brasília 2010, III – 5, sublinhado meu) 
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2. Diferenças gráficas entre Portugal e o Brasil 

Deduz-se do que já foi dito até aqui que diferenças relevantes de 

pronúncia entre Portugal e o Brasil correspondem 

necessariamente a diferenças gráficas (cf. Quadro 1 acima). 

Há duas situações distintas que importa considerar:  

1) diferenças antigas: casos em que a grafia era distinta e se manterá 

distinta (ou seja, em que o Acordo de 1990 nada veio mudar); 

2) diferenças novas: casos em que as grafias eram iguais nos dois 

países e vão passar a ser distintas (ou seja, em que o Acordo de 1990 

veio tornar distinto aquilo que era igual, ao arrepio do que era a sua 

intenção geral). 
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2.1. Diferenças antigas (Portugal/Brasil) que se mantêm 

1) todas as palavras com as chamadas consoantes mudas, que já não se 

escrevem  (ou podem não se escrever) no Brasil, mas têm de ser manter em 

Portugal, porque aqui são invariavelmente pronunciadas  

[Acordo de 1990, Base IV, 1.º e 2.º] 

FORMAS SÓ BRASILEIRAS 

(7) a. [sem b]  súdito, sutil, sutileza 

 b. [sem g]  amídala (var. não preferencial) 

 c. [sem m]  anistia, indenizar, onipotente  

 d. [sem t]  arimética (var. não preferencial) 

(8) a. [sem c] estupefato, seção 

 b. [sem p] suntuoso     
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Diferenças antigas (Portugal/Brasil) que se mantêm 

2) todas as palavras com variação acento agudo / acento circunflexo 

antes de m ou n ou em posição final [Acordo de 1990, Base IX, 2.º, a, Obs. 

+ Base XI, 3.º + Base VIII, 1.º, a, Obs.]  

FORMAS SÓ BRASILEIRAS 

(9) a. gênero, biênio, fêmur 

 b. fenômeno, neurônio, ônix  

(10) a. comitê, purê, bebê 

 b. cocô  

3) uma variante do plural dos substantivos terminados em n  

[questão não referida no Acordo de 1990] 

FORMAS SÓ BRASILEIRAS (variantes) 

(11) a. abdomens, polens, hifens; espécimens     

 b. cólons, plânctons     
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Diferenças antigas (Portugal/Brasil) que se mantêm 

4) algumas palavras com outras variações fónicas menos 

sistemáticas [questão só parcialmente referida no Acordo de 1990, 

Base VIII, 1.º, a, Obs.] 

FORMAS SÓ BRASILEIRAS 

(12) vôlei; judô, metrô; ímã   

5) pelo menos dois casos que não envolvem variação fónica, mas 

que os dois países grafavam de forma distinta e acerca de cuja 

unificação o Acordo de 1990 nada diz (pelo que se deduz que continuará 

a ser como era) 

FORMAS SÓ BRASILEIRAS 

(13) úmido, umidade 

(14) por que, por quê [interrogativos] 
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2.2. Diferenças novas (Portugal/Brasil)  

 introduzidas pelo Acordo de 1990 

1) todas as palavras que contêm consoantes c e p sempre, ou preferencial-

mente, pronunciadas no Brasil (onde se mantêm) e sempre, ou preferen-

cialmente, mudas em Portugal (onde caem) [Acordo de 1990, Base IV, 1.º]  

FORMAS INEXISTENTES NO BRASIL E DE USO EXCLUSIVO EM PORTUGAL  

[VABL2009, HOUAISS 2001; VPLP2010] 

(15) cato, defetivo, deteção, prospeção 

(16) aceção, conceção, contraceção, deceção,  perceção, receção; 

 intercetar, perentório, rutura    

FORMAS NÃO PREFERENCIAIS NO BRASIL E DE USO EXCLUSIVO EM PORTUGAL 

[VABL2009, HOUAISS 2001; VPLP2010] 

(17) aspeto, circunspeção, coartar, conjetura, detetar, fação, fletir, infeção, 

 introspeção, perspetiva, retrospetiva 

(18) ótica (segundo Houaiss 2001  VABL2009)     
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2.3. Aproximação gráfica entre Portugal e o Brasil 

Finalmente, os casos em que a grafia era distinta e passa a ser igual, em 

virtude do Acordo de 1990 (ou seja, o contributo do Acordo para a 

aproximação gráfica dos dois sistemas), tem certamente maior peso que 

os casos em que a grafia se mantém distinta ou passa a ser distinta.  

Se assim não fosse, aliás, poderia questionar-se – ainda mais que o que 

já se questiona (ou pelo menos algumas pessoas questionam) – a 

utilidade de um Acordo que, entre outras coisas, torna obsoleta (de um 

ponto de vista gráfico) toda a produção bibliográfica realizada em 

Portugal nos últimos 65 anos.  
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Aproximação gráfica entre Portugal e o Brasil  

Destacam-se: 

1) em termos de mudanças portuguesas: todas as palavras com as 

consoantes mudas c e p, que já não se escreviam no Brasil e deixam de 

se escrever em Portugal 

FORMAS UNIFICADAS PORTUGUESAS E BRASILEIRAS 

(19) ator, coleção, projeto, noturno  

(20) batismo, exceção; (pref. no Brasil) cético, ótimo 

2) em termos de mudanças brasileiras: todas as palavras que 

perderam o acento ou trema no Brasil, passando a escrever-se como 

actualmente se escrevem em Portugal 

FORMAS UNIFICADAS PORTUGUESAS E BRASILEIRAS 

(21) enjoo, voo; assembleia, ideia, epopeico (perda de acento) 

(22) delinquente, linguística, arguido (perda de trema) 
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3. As principais mudanças gráficas em Portugal 
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3.1. Eliminação das “consoantes mudas” c e p 

3.1.1. Eliminação obrigatória de c e p 

(23a) actividade, recta, selecção  (23b) atividade, reta, seleção 

(24a) baptismo, céptico, óptimo  (24b) batismo, ótimo, cético  

Norma relevante: 

(25) “[O c e o p] Eliminam-se nos casos em que são invariavelmente 

mudos nas pronúncias cultas da língua” [Acordo de 1990, Base IV, 1.º, b] 

Questão: Como determinar se são invariavelmente mudos em todas a 

pronúncias cultas (de um dado país)? Problema: falta de estudos 

sociolinguísticos. 
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Eliminação obrigatória de c e p 

Outros exemplos de palavras alteradas em Portugal:  

(26) [-acção] ação, contração, extração, redação, subtração  

   (mesmo padrão de ilação, inflação ou translação) 

(27) [-acc-] acionar, acionista, fracionar 

(28) [-ecção] coleção, direção, infeção, injeção, inspeção, seleção  

(29) [-epção] aceção, contraceção, deceção, exceção, receção 

(30) [-ecc-] colecionar, direcionar, lecionar, selecionar  

(31) [-epc-] dececionar, excecional 

(32) [-opção] adoção 

(33) [-acto,a] ato, exato, extrato, jato, tato, transato  

   (mesmo padrão de lato ou retrato) 

(34) [-act-] ativamente, didático, sintático, tático  

   (mesmo padrão de praticamente ou matemático) 

(35) [-apt-] batismo, batistério 
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Eliminação obrigatória de c e p 

(36) [-act-] [ɒ] atividade, atualidade, laticínio  

   (mesmo padrão de relatividade ou vaticínio) 

(37) [-arct-] Antártida, Ártico  

(38) [-ecto,a] correto, inseto, objeto, projeto, trajeto; reta, seleta  

   (mesmo padrão de completo ou atleta) 

(39) [-epto] exceto 

(40) [-ect-] arquitetura, corretivo, elétrico, espetáculo  

   (mesmo padrão de supletivo ou estético) 

(41) [-ept-] ceticismo, excetuar, intercetar 

(42) [-ipt-] Egito 

(43) [-oct-] noturno 

(44) [-opt-] adotar, adotivo, otimismo, ótimo 

(45) [-upt-] rutura 
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3.1.2. Eliminação facultativa de c e p 

(46a) expectativa,   (46b) expectativa / expetativa,  

 caracteres,     caracteres / carateres,  

 dactilografia,      dactilografia / datilografia,  

 noctívago,      noctívago / notívago,   

 acupunctura     acupunctura / acupuntura 

(47a) septuplicar    (47b) septuplicar / setuplicar  

          [formas alternativas  

          registadas no VPLP2010] 

Norma relevante (do Acordo de 1990): 

(48) “[O c e o p] Conservam-se ou eliminam-se facultativamente, quando 

se proferem numa pronúncia culta, quer geral quer restritamente, ou 

então quando oscilam entre a prolação e o emudecimento” [Acordo de 

1990, Base IV, 1.º, c] 
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Eliminação facultativa de c e p 

Questão: Como o Plano de Brasília 2010 recomenda que só uma das 

formas em variação seja considerada válida em “todos os contextos de 

utilização da língua” e a tradição ortográfica parece ser o factor 

preponderante na escolha, é de assumir que, nestes casos de variação, a 

forma conservadora (com c ou p) é sempre a que tem utilização 

universal? Ou admitem-se excepções, para os casos em que a 

articulação se mantenha apenas de forma residual, ou menos comum, 

considerando-se que, nesses casos, a forma nova (sem c ou p) é que é a 

de utilização universal?  

São necessários estudos sociolinguísticos para determinar as 

preferências dos falantes (“cultos”). 
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3.2. Mudanças na acentuação  

3.2.1.  Eliminação de acento no ditongo oi aberto 

 em palavras graves [Acordo de 1990, Base IX, 3.º] 

(49a) jóia, heróico, tiróide, intróito  (49b) joia, heroico, tiroide, introito 

Observação 1. A ausência de acento gráfico já era determinada em 1945 para 

formas, com oscilação de pronúncia, como comboio, dezoito, boina ou estroina. 

Observação 2. A norma não se aplica ao ditongo oi aberto em palavras agudas, 

que mantêm o acento: sóis, girassóis, caracóis. 

Outros exemplos de palavras alteradas em Portugal (e no Brasil):  

(50) [-oio, a] loio; boia, claraboia, jiboia, lambisgoia, paranoia, sequoia,  

   tramoia; Azoia, Troia 

(51) [-oico,a] estoico, mesozoico, paranoico; troica 

(52) [-oide] alcaloide, androide, celuloide, espermatozoide, reumatoide, 

   tabloide 
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3.2.2. Eliminação de outros acentos excepcionais 

 em palavras graves  

1)  em palavras que possuem uma homógrafa sem acentuação própria 

(átona) [Acordo de 1990, Base IX, 9.º] 

(53a) pêlo, pêlos      (53b) pelo, pelos 

(54a) eu pélo, tu pélas,     (54b) eu pelo, tu pelas,  

  ele péla, péla tu!       ele pela, pela tu! 

(55a) pólo, pólos      (55b) polo, polos 

(56a) pêra (peras)      (56b) pera (peras) 

(57a) pêro (peros), Pêro    (57b) pero (peros), Pero 

(58a) ele pára, pára tu!    (58b) ele para, para tu! 

(59a) tu côas, ele côa, côa tu!,   (59b) tu coas, ele coa, coa tu!,  

  Côa           Coa 
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Eliminação de acentos excepcionais em palavras graves 

2)  em formas verbais de 3.ª pessoa do plural terminadas em -em  

(dos verbos crer, dar, ler, ver e derivados) [Acordo de 1990, Base IX, 7.º] 

(60a) crêem, dêem, lêem, vêem,  (60b) creem, deem, leem, veem,   

  relêem, antevêem, prevêem   releem, anteveem, preveem 

3) em palavras com vogal tónica u precedida de g ou q e seguida de e 

[Acordo de 1990, Base X, 7.º]  

(61a) averigúes, apazigúe,    (61b) averigues, apazigue,    

  argúem, enxagúem,      arguem, enxaguem,  

  adeqúem         adequem 

Observação. Esta norma afecta essencialmente a grafia de algumas formas 

dos verbos apaziguar, averiguar, enxaguar, adequar, arguir e afins. É 

uniformizada a grafia com verbos do tipo de atenuar ou incluir. 
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3.2.3. Eliminação de acentos excepcionais 

 em palavras agudas 

1) em palavras com ditongo ui (tónico) precedido de g ou q  

 [Acordo de 1990, Base X, 7.º]  

(62a) tu argúis, ele argúi (pres.),  (62b) tu arguis, ele argui (pres.), 

  argúi tu! (imperativo)     argui tu! (imperativo) 

Observação 1. Em contrapartida pela perda deste acento, passam a 

acentuar-se as formas agudas destes verbos com vogal tónica i, que não 

eram acentuadas antes [Acordo de 1990, Nota Explicativa, 5.4.4] 

(63a) eu argui (pretérito),     (63b) eu arguí (pretérito), 

  argui vós! (imperativo)     arguí vós! (imperativo) 

Observação 2. Estas normas afectam essencialmente a grafia de algumas 

formas dos verbos arguir, delinquir e afins. É uniformizada a grafia com 

verbos do tipo de incluir ou estatuir.   
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3.2.4. Opcionalidade de acentos excepcionais 

 em palavras graves 

1)  na forma verbal de conjuntivo dêmos, para a distinguir do pretérito 

perfeito demos [Acordo de 1990, Base IX, 6.º, b]  

(64a) dêmos (conjuntivo)   (64b) dêmos / demos (conjuntivo) 

Observação. Mantém-se o acento excepcional obrigatório na forma verbal 

(grave) de pretérito pôde (para a distinguir do presente pode) [Acordo de 

1990, Base IX, 6.º, a] e bem assim na forma infinitiva (aguda) do verbo pôr 

(para a distinguir da preposição por) [Acordo de 1990, Base VIII, 3.º]. 

(65) ele pôde (pretérito), ele pode (presente) 

(66) pôr (verbo), por (preposição) 
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Opcionalidade de acentos excepcionais em palavras graves 

2) nas formas verbais de 1.ª pessoa do plural do pretérito perfeito 

simples de verbos terminados em -ar (1.ª conjugação) 

(67a) achámos,        (67b) achámos / achamos,  

  entregámos,      entregámos / entregamos  

Norma relevante (do Acordo de 1990): 

(68) “É facultativo assinalar com acento agudo as formas verbais de pretérito 

perfeito do indicativo, do tipo amámos, louvámos, para as distinguir das 

correspondentes formas do presente do indicativo (amamos, louvamos), já que o 

timbre da vogal tónica/tônica é aberto naquele caso em certas variantes do 

português.” [Acordo de 1990, Base X, 4.º] 
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Opcionalidade de acentos excepcionais em palavras graves 

Questão: Já que o Plano de Brasília 2010 recomenda que só uma das formas em 

variação seja considerada válida em “todos os contextos de utilização da língua” e 

a tradição ortográfica parece ser o factor preponderante na escolha, é de assumir 

que, nestes casos, a forma conservadora (isto é, o pretérito com acento) é a que 

tem utilização universal e é ensinada/adoptada nas escolas? Ou, tendo em conta 

que também há variação na abertura da vogal em território português, poderão 

os falantes que pronunciam as vogais de presente e pretérito de modo idêntico 

(e. g. no norte de Portugal) passar a grafá-las sistematicamente de modo 

idêntico?  

Problema a equacionar: relação entre ortografia (tendencialmente nacional) e 

variação regional. 
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Opcionalidade de acentos excepcionais em palavras graves 

Observação 1. A marcação diferenciada do presente e pretérito apenas afecta os 

verbos terminados em -ar (1.ª conjugação), mas não os terminados em -er ou -ir 

(2.ª e 3.ª conjugações): 

(69) a. achámos ontem e achamos hoje 

  b. entendemos ontem e entendemos hoje 

  c. sentimos ontem e sentimos hoje 

Observação 2. A supressão do acento nas formas de pretérito pode gerar 

ambiguidades de interpretação na leitura (idênticas, aliás, às que existem na 

oralidade para quem não distingue a abertura da vogal): 

(70) «Não te preocupes, que já entregamos o dinheiro!»,  

  retorquiu o homem.  

 (com a opcionalidade do acento) relato de uma situação passada ou 

compromisso para um futuro próximo? 
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3.3. Mudanças no uso do hífen  

3.3.1. Eliminação do uso do hífen na sequência haver de  

(71a) hei-de, hás-de, há-de,    (71b) hei de, hás de, há de,  

  heis-de, hão-de       heis de, hão de 

Observação. Esta norma afecta apenas cinco formas monossilábicas do 

presente do indicativo do verbo haver, uma vez que todas as outras já se 

escreviam sem hífen quando seguidas da preposição de: 

(72) havemos de, havias de, haverão de 

Assim, a norma em causa introduz uma maior harmonia gráfica. 
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3.3.2. Mudanças no uso do hífen na prefixação  

 e na denominada “recomposição” 

Princípios gerais: 

(73) “(...) apresenta-se alguma inovação. (...) algumas regras são 

formuladas em termos contextuais (...):  

a) Emprega-se o hífen quando o segundo elemento da formação começa por 

h ou pela mesma vogal ou consoante com que termina o prefixo (...);  

b) Emprega-se o hífen quando o prefixo termina em m [ou n] e o segundo 

elemento começa por vogal, m ou n (...). 

(...) uniformiza-se o não emprego do hífen, do modo seguinte:  

a) Nos casos em que o prefixo (...) termina em vogal e o segundo elemento 

começa por r ou s, estas consoantes dobram-se (...);  

b) Nos casos em que o prefixo (...) termina em vogal e o segundo elemento 

começa por vogal diferente daquela, as duas formas aglutinam-se, sem hífen 

(...).” (Acordo de 1990, Nota Explicativa, 6.3, sublinhados meus) 
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Uso do hífen na prefixação e na “recomposição”: 

súmula da situação actual 

[NB: os exemplos colocados dentro de caixas nos slides subsequentes são os 

que envolvem mudanças relativamente a 1945; há discrepâncias (não 

explicitadas aqui) entre o VABL2009 e o VPLP2010, e desvios pontuais 

destes vocabulários relativamente ao que está estatuído no texto do Acordo 

de 1990] 

1) Nunca se usa o hífen depois dos prefixos des, in e re 

(74) desabituar-se, desenferrujar, dessoterrar, destapar 

(75) inábil, inexpressivo, insaciável, impopular 

(76) reabituar-se, reentrar, ressalgar, recondução 
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Uso do hífen na prefixação e na “recomposição” 

2) Usa-se o hífen em todas as palavras com segundo elemento iniciado por h 

(com excepção das que têm o prefixo des, in e re)  

(77) ante-histórico, anti-higiénico, arqui-hipérbole, auto-hemoterapia, 

  bem-humorado, circum-hospitalar, co-herdeiro, contra-harmónico,  

  entre-hostil, extra-hospitalar, hiper-hedonista, infra-humano,  

  inter-humano, intra-hepático, mal-humorado, neo-helénico,  

  pan-hispânico, proto-histórico, pseudo-histórico, semi-hipnotizado, 

  sobre-humano, sub-hepático, super-homem, supra-hepático,  

  ultra-humano 

(78)  bi-hebdomadário, hemi-hidrato, hemi-hipertrofia [VABL2009] 

(79)  eletro-hidráulico, gastro-hepatite, geo-hidrográfico [VABL2009] 

  (tratamento parcialmente distinto no VPLP2010; possibilidade de   

  variantes sem hífen e sem h no VABL2009, para alguns vocábulos) 

Excepções: 

(80) desabituar-se, inábil, reabitar 
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Uso do hífen na prefixação e na “recomposição” 

3) Usa-se o hífen em todas as palavras com segundo elemento iniciado 

pela mesma vogal ou consoante com que termina o elemento prefixal 

(com excepção das que têm o prefixo co, além de des, in e re) 

 mesma vogal 

(81) anti-inflamatório, arqui-inimigo, semi-invariante 

(82) auto-observação, contra-ataque, extra-axilar, infra-assinado,  

  intra-arterial, neo-ortodoxo, proto-organismo, pseudo-occipital,  

  supra-auricular, ultra-aquecer 

(83) ante-estreia (var. antestreia), entre-estadual,  

  sobre-excitação, sobre-edificar 

(84) bi-isquiático, hipo-ovariano, retro-ocular   

(85) eletro-ótica, rádio-operador, hidro-oligocitemia 
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Uso do hífen na prefixação e na “recomposição” 

 mesma consoante 

(86) super-requintado, hiper-resistente, inter-relação 

(87) sub-bibliotecário 

(88) mal-limpo, ad-digital 

Excepções: 

(89) dessoterrar, reentrar 

(90) coopositor 

4) Discutivelmente, usa-se o hífen em todas as palavras com prefixos 

terminados em b ou d – ab, ad, ob, sob, sub – e segundo elemento 

iniciado por r (além de h e consoante idêntica à que termina o prefixo) 

(91) ab-rogar, ad-renal, ob-reptício 

(92) sob-roda, sub-reptício 
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Uso do hífen na prefixação e na “recomposição” 

5) Usa-se o hífen em todas as palavras com prefixos terminados em som 

nasal – circum, com, pan – e segundo elemento iniciado por vogal, m ou 

n [consoantes nasais] (além de h) 

(93) circum-adjacente, com-aluno, pan-americano, pan-islamismo 

(94) circum-murado, pan-mágico 

(95) circum-navegação, pan-negritude 

6) Usa-se o hífen em todas as palavras com o prefixo mal e segundo 

elemento iniciado por vogal (além de h) 

(96) mal-agradecido, mal-encarado, mal-intencionado 
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Uso do hífen na prefixação e na “recomposição” 

7) Usa-se sempre o hífen depois dos elementos prefixais bem / ex / soto, 

sota, vice, vizo / pós, pré, pró / além, aquém, recém, sem, 

independentemente da forma do segundo elemento  

(97) bem-aventurado, bem-intencionado,  

  bem-mandado, bem-nascido, bem-criado, bem-sabido, bem-visto 

(98) ex-aluno, ex-histórico, ex-governador, ex-ministro 

(99) vice-almirante, vice-cônsul, vice-primeiro-ministro, vice-reitor 

(100) pós-socrático, pré-histórico, pré-escolar, pró-britânico 

(101) além-mar, aquém-fronteiras, recém-nascido, sem-número 

Observação. O elemento prefixal mal (ao contrário de bem) não se usa com 

hífen quando o segundo elemento começa com consoante, pelo que se 

verificam contrastes como: 

(102) bem-mandado vs. malmandado; bem-nascido vs. malnascido; 

  bem-criado vs. malcriado; bem-servido vs. malservido 
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Uso do hífen na prefixação e na “recomposição” 

8) Em todos os casos não referidos acima, não se usa o hífen; se o 

elemento prefixal terminar em vogal e o segundo elemento começar por r ou 

s, estas consoantes dobram-se 

 mal  [consoantes (excepto l)] 

(103) a. malcriado, malfadado, malnascido, malparado 

  b. malregido, malservido 

 circum, pan [consoantes (excepto m e n)] 

(104) a. circumpolar, circunvizinhança, pangermânico 

  b. panromânico, pansemitismo 

 hiper, inter, super [vogais e consoantes (excepto r)] 

(105) a. hiperagudo, interestadual, superabundância  

  b. hiperdramático, interglaciário, superpositivo 

  c. hipersensível, intersexual, supersecreto  
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Uso do hífen na prefixação e na “recomposição” 

 sob, sub  [vogais e consoantes (excepto b e r)] 

(106) a. suboccipital   

  b. subcomissário   

  c. subsecretário 

 ab, ad, ob  [vogais e consoantes (excepto b/d e r)] 

(107) a. adaxial    

  b. adformante    

  c. absogro 

 co  [vogais e consoantes] 

(108) a. coautor, cointeressado 

  b. codiretor, coparticipante 

  c. corréu, cossignatário 

 ante, entre, sobre [vogais (excepto e) e consoantes] 

(109) a. anteacto, entreaberto, sobreosso  

  b. anteconjugal, entretropical, sobretónica 

  c. anterrosto, entressorrir, sobrerroda 
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Uso do hífen na prefixação e na “recomposição” 

 anti, arqui, semi [vogais (excepto i) e consoantes] 

(110) a. antiaéreo, arquiepiscopal, semioficial  

  b. antipatriótico, arquimilionário, semitransparente 

  c. antirreligioso, antissemita, arquirrabino,  semisselvagem 

 bi, hemi, hipo, retro [vogais (excepto i/o) e consoantes] 

(111) a. biatómico, hemioctaedro, hipoalérgico, retroescavadora 

  b. biconvexo, hemicilíndrico, hipodérmico, retromandibular 

  c. bissemanal, hemissimetria, hipossecreção, retrorreflexivo 

 mono, pluri [vogais (excepto i/o) e consoantes] 

(112) a. plurianual        

  b. monociclo, monocultura 

  c. monossilábico, plurissecular 
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Uso do hífen na prefixação e na “recomposição” 

 auto, contra, extra, infra, intra, neo, proto, pseudo, supra, ultra 

[vogais (excepto a/o) e consoantes] 

(113) a. autoestrada, contraindicação, extraoficial, infraoitava, 

   intraocular, intrauterino, neoárico, protoárico, pseudoetimológico, 

   supraorbital, ultraelevado 

  b. autobiografia, contracorrente, extraterritorial, infravermelho,  

   intravenoso, neoclássico, protovértebra, pseudoprofeta,  

   suprajurássico, ultravioleta 

  c. autorretrato, autossugestão, contrarresposta, extrarregimental,  

   infrarrenal, intrarraquidiano, neorrealismo, protorrevolucionário,  

   pseudorrevelação, suprarrenal, suprassumo, ultrassom  
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Uso do hífen na prefixação e na “recomposição” 

 ápico, electro, físio, gastro, hidro, lábio, línguo, oto, rádio, termo e 

outros “elementos de origem substantiva derivados do grego ou do latim” 

(segundo Instruções 1945, 32, 4.º, Observação 3.ª) 

[vogais (excepto o) e consoantes] 

(114) a. gastroenterite, hidroavião, radioactividade 

  b. fisioterapia, hidromineral, linguodental, radiodifusão 

  c. electrorrotativo, hidrossalino, termorregulação 

 agro, demo (“elementos de natureza adjectival terminados em o [com 

forma reduzida]”, segundo Instruções 1945, 32, 4.º + Observação 1.ª) 

[vogais (excepto o) e consoantes]  

(115) a. agroindústria 

  b. agropecuário, demoliberal 

  c.  agrossocial 

«Acordo Ortográfico de 1990: o que Muda e o que se Mantém», Telmo Móia  42 



3.4. Mudanças no uso de maiúsculas e minúsculas  

3.4.1. Passagem obrigatória de maiúsculas a minúsculas 

Há pelo menos três tipos de expressões que em 1945 obrigavam ao uso de 

maiúsculas e a partir de 1990 se escrevem obrigatoriamente com 

minúsculas: 

1) Os nomes dos meses e estações do ano  

 (Acordo de 1990, Base XIX, 1.º, b) 

(116a)  Janeiro, Abril    (116b)  janeiro, abril 

(117a)  Inverno, Outono   (117b)  inverno, outono 

Observação. Os nomes dos dias da semana (segunda-feira, sábado, domingo) 

mantêm-se obrigatoriamente com minúscula, como já era em 1945. 
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Passagem obrigatória de maiúsculas a minúsculas  

2)  Os nomes dos pontos cardeais e dos pontos colaterais quando 

designam regiões e não são “empregados absolutamente” (Acordo de 1990, 

Base XIX, 1.º, e + 2.º, g) 

(118a) o Nordeste do Brasil,    (118b) o nordeste do Brasil, 

  o Ocidente europeu      o ocidente europeu 

Observação. Mantém-se o uso de maiúscula quando estes nomes são 

“empregados absolutamente” (no Nordeste = no nordeste do Brasil, no 

Ocidente = no ocidente europeu) e o uso de minúscula quando estes nomes 

não designam regiões (vento norte, limitado a leste por Espanha). 

3) Os nomes fulano, sicrano, beltrano, designados em 1945 como 

“vocábulos que nomeiam pessoas de forma vaga, fazendo as vezes de 

antropónimos” (Acordo de 1990, Base XIX, 1.º, d) 

(119a) Fulano, Sicrano, Beltrano  (119b) fulano, sicrano, beltrano 
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3.4.2. Passagem opcional de maiúsculas a minúsculas 

 e vice-versa 

Em termos gerais, o Acordo de 1990 é mais flexível que o Acordo de 1945 no 

que respeita ao uso de maiúsculas e minúsculas. Em particular, verificam-se: 

várias situações em que o uso de maiúsculas era obrigatório e passa a ser 

opcional; pelo menos uma situação em que o uso de minúsculas era 

obrigatório e passa a ser opcional. 

As maiúsculas e minúsculas passam a estar em variação livre pelo 

menos nos seguintes casos: 
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Uso opcional de maiúsculas e minúsculas 

1) Nos títulos de livros (bibliónimos), excepto na primeira palavra,  

que é sempre com maiúsculas [Acordo de 1990, Base XIX, 1.º, c] 

(120a) A Cidade e as Serras   (120b) A Cidade e as Serras /  

            A cidade e as serras 

Observação 1. As palavras monossilábicas (e. g. o artigo definido) e as 

palavras invariáveis (preposições, conjunções, advérbios, interjeições)  

e as respectivas locuções continuam a escrever-se obrigatoriamente com 

minúsculas, como antes (Instruções 1945, 13.º, Observação). 

Observação 2. Nos títulos de periódicos, as maiúsculas mantêm-se como 

obrigatórias (Base XIX, 2.º, f): Diário de Notícias. 

Observação 3. Não há referência no Acordo de 1990 aos títulos de 

produções artísticas, que antes eram escritas com maiúsculas (Instruções 

1945, 36, 13.º): A Ceia (quadro de Leonardo da Vinci). 
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Uso opcional de maiúsculas e minúsculas 

2) Nos nomes dos santos (hagiónimos) (em palavras como santo ou são) 

[Acordo de 1990, Base XIX, 1.º, f] 

(121a) Santa Filomena  (121b) Santa / santa Filomena 

3) Em “categorizações de logradouros públicos” (em palavras como rua, 

calçada, praça, etc.) e em nomes  de templos e edifícios (em palavras 

como igreja, mosteiro, palácio, edifício, etc.)  

[Acordo de 1990, Base XIX, 2.º, i] 

(122a) Rua Direita,      (122b) Rua / rua Direita,  

  Beco do Carmo,      Beco / beco do Carmo, 

  Estrada de Benfica,     Estrada / estrada de Benfica,   

  Calçada do Bonfim     Calçada /calçada do Bonfim 

(123a) Igreja do Bonfim,    (123b) Igreja / igreja do Bonfim,  

  Edifício Azevedo Cunha    Edifício / edifício Azevedo Cunha 
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Uso opcional de maiúsculas e minúsculas 

4) Em “nomes que designam domínios do saber, cursos e disciplinas” 

[Acordo de 1990, Base XXI, 1.º, g] 

(124a) o curso de Matemática  (124b) o curso de matemática /  

            o curso de Matemática  

(125a) a matemática     (125b) a matemática / a Matemática     

  (é uma das chaves      (é uma das chaves  

  do desenvolvimento)     do desenvolvimento)   

Observação. Em 1945, as maiúsculas eram obrigatórias em “nomes de 

ciências, ramos de ciências e artes (...) quando em especial designam 

disciplinas escolares ou quadros de estudo pedagògicamente organizados”: 

doutorou-se em Direito, terminou o curso de Pintura, frequenta as aulas de 

Geografia Económica; quando “empregados em sentido geral ou 

indeterminado”, escreviam-se com letra inicial minúscula: anatomia, 

matemática, retórica, música, teologia, filosofia.  
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3.4.3.  Casos de uso de maiúscula/minúscula  

 que passam a não estar regulamentados 

As regras dos dois acordos (1945 e 1990) divergem na lista de casos 

regulamentados. Em geral, o Acordo de 1945 é mais pormenorizado. Assim, 

algumas situações previstas nesse Acordo (Bases XXXIX-XLVII + Instruções 

1945, 36) não são referidas explicitamente em 1990, colocando-se a questão 

de saber se há lugar a mudanças ou não. Em princípio, fará sentido assumir 

que não.  

Alguns exemplos: 
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Uso obrigatório de maiúsculas em 1945,  

não regulamentado explicitamente em 1990 

1)  Nos chamados “nomes étnicos” ou etnónimos (nomes de “raças, povos, 

populações, tribos e castas”, incluindo “nomes que se referem a grupos 

continentais (...), supostos habitantes de planetas, etc.”) [Acordo de 1945, 

Base XXXIX; Instruções 1945, 36, 2.º] 

(126) Brasileiros, Açorianos, Mato-Grossenses,  

  Tupinambás, Ciganos,  

  Europeus, Asiáticos, Marcianos 

2)  Nos “nomes de factos históricos e acontecimentos importantes” 

[Instruções 1945, 36, 11.º] 

(127) Centenário da Independência do Brasil,  

  Descobrimento da América 
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Uso obrigatório de maiúsculas em 1945,  

não regulamentado explicitamente em 1990 

3)  Nos “nomes que designam actos das autoridades da República, 

quando empregados em documentos oficiais” [Instruções 1945, 36, 12.º, 

Observação]  

(128) o Decreto-Lei n.º 20 108,  

  a Portaria de 15 de Junho 

4)  Nas “formas pronominais referidas a entidades sagradas (Deus, 

Jesus, Maria, etc.)” [Acordo de 1945, Base XLV; Instruções 1945, 36, 14.º]  

(129) dedicam-Lhe culto fervoroso,  

  invocamo-Lo muitas vezes,  

  veneramos O que nos salvou,  

  propaguemos o culto d'Aquela que é nosso amparo e guia 
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3.5. (Ausência de) Mudanças no uso das letras k, w e y  

A Reforma Ortográfica de 1911 aboliu o uso das letras k, w, y em 

palavras portuguesas ou aportuguesadas. Instituiu duas excepções:  

(i) derivados de nomes próprios estrangeiros (opcionalmente) –  

e. g. kantismo/cantismo; (ii) certos símbolos e unidades métricas –  

e. g. W (para Oeste).  

Observação. As letras k, w e y estavam incluídas no alfabeto português, já 

desde 1911, mas com um estatuto especial.  

(130) “O alfabeto português consta das seguintes vinte e quatro letras, e de 

mais três, que sómente em circunstâncias especiais se empregam e aqui vão 

incluídas em parêntese curvilíneo:  

 a  b  c  ç  d  e  f  g  h  i  j  (k)  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  (w)  x  (y)  z.” 

(Reforma de 1911, Formulário Ortográfico, 1, sublinhado meu) 
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Uso das letras k, w e y 

O Acordo Ortográfico de 1945 manteve, no essencial, o statu quo 

instituído em 1911, com a diferença de que não permite a substituição  

de k, w, y em derivados de nomes próprios estrangeiros – e. g. sempre 

kantismo (não cantismo).  

Observação. Embora o alfabeto não seja citado nas bases do Acordo de 

1945, é-o nas Instruções para a Organização do «Vocabulário Ortográfico 

Resumido da Língua Portuguesa». Aí, as letras k, w e y continuam incluídas 

no alfabeto português, com um estatuto especial (como em 1911). É pois 

falsa a ideia de que o Acordo de 1990 introduziu três novas letras no alfabeto 

português!  

(131) “O alfabeto português consta fundamentalmente de vinte e três 

letras: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, z.”; “Além 

dessas letras, há três que só se usam em situações especiais: k, w, y.” 

(Instruções 1945, 1-2, sublinhado meu) 
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Uso das letras k, w e y 

O Acordo de 1990 não altera o uso destas três letras instituído em 

1911/1945, pois mantém a sua utilização restrita grosso modo nos mesmos 

moldes anteriores (explicitando, no entanto, antropónimos e topónimos, 

separadamente, onde anteriormente se falava apenas em nomes próprios). 

Aliás, o Acordo di-lo expressamente, na Nota Explicativa: 

(132) “Apesar da inclusão no alfabeto das letras k, w e y, mantiveram-se, 

no entanto, as regras já fixadas anteriormente, quanto ao seu uso restritivo, 

pois existem outros grafemas com o mesmo valor fónico daquelas. Se, de 

facto, se abolisse o uso restritivo daquelas letras, introduzir-se-ia no sistema 

ortográfico do português mais um factor de perturbação, ou seja, a 

possibilidade de representar, indiscriminadamente, por aquelas letras 

fonemas que já são transcritos por outras.” (Acordo de 1990, Nota 

Explicativa, 7.1, sublinhado meu)  
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Uso das letras k, w e y 

Importa distinguir: 

(i) formas que se podem considerar aportuguesadas 

(derivadas de antropónimos ou topónimos estrangeiros grafados originalmente 

com k, w ou y, ou com “combinações gráficas não peculiares à nossa escrita”) 

(133) nomes de espécies botânicas: kraméria, welwítschia, wilsónia 

  (excepções consagradas pelo uso: dália, fúcsia [a par de dáhlia, fúchsia]) 

(134) nomes de elementos químicos: bóhrio, rutherfórdio 

(135) nomes de minerais e rochas: goethite, riebeckite 

(136) nomes de períodos geológicos: kimmeridgiano, tournaisiano 

  etc. 
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Uso das letras k, w e y 

(ii) formas que não se podem considerar aportuguesadas 

porque que não se incluem nas situações previstas (antropónimos, topónimos e 

derivados), e como tal, seguindo prática corrente, têm de ser escritas sempre  

em itálico ou entre aspas 

(137) nomes de unidades monetárias [numismatónimos]: yuan, lek 

(138) nomes de povos [etnónimos]: cherokee, choctaw 

(139) nomes de línguas [glossónimos]: ewe 

(140) nomes de desportos, jogos e outras actividades: windsurf, taekwondo, 

   aikido, kung fu; sudoku; reiki, feng shui, karaoke, marketing  

(141) termos técnicos e científicos: quark 

  etc. 

Alternativa: aportuguesar para e. g. iuane, choctó, cunguefu ou quarque. 
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Uso das letras k, w e y 

Problemas em aberto: 

1) O Acordo de 1990 não é esclarecedor – é aliás contraditório – no que 

respeita à possibilidade de uso de k, w e y em palavras de origem africana.  

Por um lado, essa possibilidade não está prevista nas bases do Acordo (ou 

seja, é supostamente inadmissível); por outro lado, a Nota Explicativa (7.1) 

dá como uma das razões da (suposta) inclusão das letras k, w e y no alfabeto 

que: “nos países africanos de língua oficial portuguesa existem muitas 

palavras que se escrevem com aquelas letras”. 

2) O Acordo de 1990 não explicita em que condições, no caso dos 

topónimos, se deve optar por k em vez de c/qu, w em vez de u/v ou y em 

vez de i/ai.  

Exemplo: porquê Malawi/malawiano (em vez de Maláui/malauiano), mas 

Ruanda/ruandês (em vez de Rwanda/rwandês)? 
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