
C2

É capaz de compreender, sem esforço, praticamente tudo o que ouve ou lê. É capaz de resumir as informações recolhidas em 
diversas fontes orais e escritas, reconstruindo argumentos e factos de um modo coerente. É capaz de se exprimir 
espontaneamente, de modo fluente e com exactidão, sendo capaz de distinguir finas variações de significado em situações 
complexas.

C1

É capaz de compreender um vasto número de textos longos e exigentes, reconhecendo os seus significados implícitos. É 
capaz de se exprimir de forma fluente e espontânea sem precisar de procurar muito as palavras. É capaz de usar a língua de 
modo flexível e eficaz para fins sociais, académicos e profissionais. Pode exprimir-se sobre temas complexos, de forma clara 
e bem estruturada, manifestando o domínio de mecanismos de organização, de articulação e de coesão do discurso.

B2

É capaz de compreender as ideias principais em textos complexos sobre assuntos concretos e abstractos, incluindo 
discussões técnicas na sua área de especialidade. É capaz de comunicar com um certo grau de espontaneidade e de à-
vontade com falantes nativos, sem que haja tensão de parte a parte. É capaz de exprimir-se de modo claro e pormenorizado 
sobre uma grande variedade de temas e explicar um ponto de vista sobre um tema da actualidade, expondo as vantagens e 
os inconvenientes de várias possibilidades.

B1

É capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma linguagem clara e estandardizada e os assuntos lhe são 
familiares (temas abordados no trabalho, na escola e nos momentos de lazer, etc.). É capaz de lidar com a maioria das 
situações encontradas na região onde se fala a língua-alvo. É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre 
assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças e 
ambições, bem como expor brevemente razões e justificações para uma opinião ou um projecto.

A2

É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata (p. ex.: 
informações pessoais e familiares simples, compras, meio circundante). É capaz de comunicar em tarefas simples e em 
rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples e directa sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. 
Pode descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com 
necessidades imediatas.

A1

É capaz de compreender e usar expressões familiares e quotidianas, assim como enunciados muito simples, que visam 
satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e apresentar outros e é capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre 
aspectos pessoais como, por exemplo, o local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode comunicar de 
modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante.
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C2

Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise information from different spoken and written 

sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very 

fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in more complex situations.

C1

Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning. Can express him/herself fluently 
and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, 
academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing 
controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.

B2

Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in 
his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with 
native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects 
and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

B1

Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, 
etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can produce 
simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, 
hopes & ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

A2

Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic 
personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks 
requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects 
of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

A1

Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a 
concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where 
he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly 
and clearly and is prepared to help.
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