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Instituto Politécnico de Lisboa 

Escola Superior de Música de Lisboa 

XXIX Encontro da AULP 

Sessão Solene de Encerramento 

 

Exmo. Sr. Secretário de Estado da Ciência Tecnologia e 
Ensino Superior, Prof. João Sobrinho Teixeira 

Exma. Sr.ª 1ª Vice-Secretária do Parlamento Nacional de 
Timor Leste, Dr.ª Isabel Ximenes 

Exmo. Secretário Executivo da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa, Embaixador Francisco Ribeiro Teles 

Exmo. Sr. Presidente, da Associação das Universidades de 
Língua Portuguesa, Magnifico Reitor, Prof. Orlando da 
Mata 

Exmo. Sr. Representante do Conselho de Reitores das 
Universidades Portuguesas, Magnifico Reitor Prof. 
António Fidalgo 
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Exmo. Sr. Representante do Conselho Coordenador dos 
Institutos Politécnicos de Portugal, Ilustre Prof. Pedro 
Dominguinhos 

Magníficos Reitores e Presidentes de Instituições de 
Ensino Superior de Portugal e dos demais países de 
expressão Portuguesa    

Exmo. Sr. Representante, da Agencia de Avaliação e de 
Acreditação do Ensino Superior de Portugal, Prof. 
Armando Pires 

Exmos. Srs. dirigentes dos diferentes Movimentos 
Associativos Estudantis Nacionais e do Politécnico de 
Lisboa  

Caros Convidados 

Caros Colegas 

Caros Estudantes 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Chegados próximos do fim do XXIX Encontro da AULP não 

posso deixar de referir e agradecer o ambiente de 

cooperação, abertura e partilha que senti ao longo destes 

três dias de trabalhos. 
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Levámos acabo, numa organização conjunta AULP e IPL, 

este Encontro das Universidades de Língua Portuguesa, 

com a participação de cerca de duzentos conferencistas de 

diferentes países de expressão oficial portuguesa, para 

além das muitas individualidades convidadas, com 

responsabilidades académicas, culturais e políticas, e que 

nos honraram com a sua presença. 

Devo referir, pela sua importância política, a presença do   

Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de 

Portugal, Prof. Manuel Heitor, na sessão de abertura, bem 

como, do Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Prof. 

João Sobrinho Teixeira, na sessão de abertura e de sessão 

de encerramento. 

A presença destes membros do Governo de Portugal 

revela bem a importância que Portugal atribui à 

cooperação científica, técnica, cultural e artística entre os 

países de língua oficial portuguesa, razão maior para a 

organização deste encontro.  
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Mas não é só para Portugal que a cooperação entre os 

nossos povos, nestes domínios, se revela importante. 

Também Angola se fez representar pelo seu Embaixador 

Dr. Carlos Alberto Fonseca e tivemos entre nós nestes três 

dias a Sr.ª 1ª Vice-secretária do Parlamento Nacional de 

Timor Leste, Dr.ª Isabel Ximenes. 

Neste XXIX Encontro da AULP, estiveram presentes 

participantes de todos os países que falam português, dos 

quatro continentes, sendo de destacar, pela sua dimensão, 

contribuição e importância, o grande envolvimento de 

Angola e o do Brasil.  

Claro que a tudo isto não estão alheios os quase 33 anos 

de trabalho (concretizados em 26 de novembro) que a 

Associação das Universidades de Língua Portuguesa tem 

vindo a realizar, promovendo a aproximação entre os 

nossos povos.  

Penso poder felicitar na pessoa do seu  Presidente, 

Magnifico Reitor Prof. Doutor Orlando da Mata, o 

excelente trabalho que esta organização vem realizando 
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na construção de uma plataforma  potenciadora da troca 

de experiências, da produção e divulgação conjunta de 

conhecimento, da compreensão e divulgação das culturas 

de cada país, em suma, do desenvolvimento sustentável 

de todos os que compõem este espaço de expressão em 

português, sempre no estrito respeito pelas 

especificidades de cada país ou região. 

Sr. Secretário de Estado 

Caros Colegas 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

A AULP é uma instituição com mais de três décadas de 

existência, dela fazendo parte mais de 130 membros 

espalhados pelos oito países que têm por língua oficial o 

português. 

A AULP vive da vontade exclusiva dos seus membros, 

rege-se por princípios democráticos, possui uma 

presidência rotativa e a preocupação de ser uma 

organização abrangente e representativa dos seus 

membros. 
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Os encontros anuais da AULP, envolvendo muitos atores 

com responsabilidades na gestão e na condução das 

políticas de ensino e investigação das instituições de 

ensino superior, são um espaço privilegiado para o diálogo, 

troca de experiências e para o estabelecimento de acordos 

de cooperação no âmbito da nobre missão que as nossas 

organizações detêm. 

Cabe-nos a nós, académicos, livres de freios políticos de 

ocasião, darmos corpo e consubstanciarmos o trabalho de 

desenvolvimento e de coesão social dos nossos 

concidadãos. 

Nesta linha de raciocínio, há um passo determinante que 

urge implementar como um verdadeiro instrumento para 

aproximação dos nossos povos – A Mobilidade Académica 

AULP de alunos, e porque não, de docentes e funcionários 

não docentes. 

 Expressa que foi a adesão a este programa pelos membros 

da AULP, expresso que foi o incentivo à sua concretização, 

a AULP, pelo seu posicionamento, constitui-se como a 
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instituição ideal na sua promoção e desenvolvimento e na 

mediação, necessária, entre as instituições de ensino 

superior do espaço de língua portuguesa. 

Contudo, face ao atual número de interessados (100 

candidaturas), a operacionalização deste programa, para 

ser eficiente, necessita do estabelecimento de alguns 

acordos políticos no seio da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa. 

 

Peço-lhe, por isto, Sr. Secretário de Estado o seu empenho, 

em conjunto com a direção da AULP, para encontrar forma 

de ultrapassar as pequenas dificuldades que se encontram 

no caminho do sucesso deste programa (Financiamento do 

programa, reconhecimento de competências). 

Os atuais estudantes e futuros graduados, pelas nossas 

universidades e institutos superiores, não nos perdoarão 

se não formos capazes de implementar esta mobilidade 

que, estou certo, será um contributo maior para a 
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aproximação dos nossos povos e para o desenvolvimento 

institucional do que muitas declarações carregadas de 

boas intenções. 

 

Sr. Secretário de Estado 

Caros Colegas 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Neste XXIX encontro da AULP foram apresentadas cerca de 

oitenta comunicações distribuídas pelos quatro temas do 

congresso. 

Foram abordados temas diversos, muitos deles denotando 

apurado estudo, donde destaco, como mero exemplo, os 

seguintes: 

• A arte e a cultura – Especificidades, e valor; 

• O Valor da cultura e das línguas locais; 

• O ensino da língua portuguesa; 
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• Saúde e saúde pública, estudos de situações clínicas 

locais, regionais e conhecimento popular ancestral;  

• A tecnologia no apoio à saúde; 

• Coesão social e desenvolvimento regional; 

• A comunicação como veículo cultural, de ensino e 

político. 

A todos os Colegas que contribuíram com os seus trabalhos 

para o sucesso deste Encontro, em meu nome e em nome 

do Politécnico de Lisboa, o meu sincero obrigado. Sem a 

vossa participação dificilmente haveria Encontro. 

A todos os moderadores, que com a sua experiência e 

conhecimento, moderaram e prestigiaram as sessões 

temáticas, o nosso reconhecido agradecimento. 

Um agradecimento muito especial a todos os convidados e 

participantes que com a sua presença fizeram deste 

Encontro um espaço de partilha de opiniões tornando-o, 

seguramente, mais profícuo para todos. 
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Como Presidente do Politécnico de Lisboa gostaria de 

deixar aqui um penhorado agradecimento a toda a equipa 

da AULP e do IPL que organizou e implementou toda a 

logística deste evento. 

Por fim, na expectativa de que a AULP continue a dar o seu 

contributo à aproximação das nossas instituições, no que 

concerne ao intercâmbio científico e cultural e á 

mobilidade no seio das nossas instituições, expresso os 

meus votos de grande sucesso para o próximo Encontro 

desta nossa Associação, XXX Encontro, que se realizará em 

2020 em Macau. 

Muito Obrigado, 

Disse 

Elmano Margato 

Lisboa, 5 de julho de 2019 


