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Instituto Politécnico de Lisboa 

Escola Superior de Música de Lisboa 

XXIX Encontro da AULP 

Sessão Solene de Abertura 

 

Sua Ex.ª Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior de Portugal, Prof. Manuel Heitor  

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

Exmo. Sr. Embaixador de Angola em Portugal, Dr. Carlos 
Alberto Fonseca 

Exma. Sr.ª Diretora da Organização dos Estados Ibero 
Americanos, Dr.ª Ana Paula Laborinho 

Exmo. Sr. Duque de Bragança, Presidente da Fundação D. 
Manuel II 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração da 
Fundação Oriente, Dr. Carlos Monjardino 

Exmo. Sr. Secretário Geral da Fundação Roberto Marinho 
–Brasil, Wilson Risolia Rodrigues 
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Exmo. Sr. Diretor Executivo do Instituto Internacional da 
Língua Portuguesa – Cabo Verde, Dr. Incanha Intumbo  

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, Magnífico Reitor da UBI, 
Prof. António Fidalgo 

Exmo. Sr. Presidente 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.  Senhor Bastonário das Ordem dos Engenheiros de 
Portugal, Eng. Carlos Mineiro Aires 

Exmo.  Senhor Bastonário da Ordem dos Engenheiros 
Técnicos de Portugal, Eng. Augusto Guedes 

Exmo. Sr. Representante da Agencia de Avaliação e de 
Acreditação do Ensino Superior de Portugal, Prof. 
Armando Pires 
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Exma. Sr.ª Presidente do Conselho Geral do Instituto 
Politécnico de Lisboa, Prof.ª Ana Maria Bettencourt 

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 

É com enorme prazer que o Politécnico de Lisboa acolhe o 

XXIX Encontro da Associação das Universidades de Língua 

Portuguesa – AULP. 

Gostaria de começar por agradecer a presença, que muito 

nos honra de Sua Ex.ª o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior de Portugal, Prof. Manuel Heitor que 

demonstram a inequívoca importância deste evento, quer 

no panorama político, quer como contributo para uma 

sociedade cada vez mais alicerçada no conhecimento. 
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Ao Presidente da AULP, Magnifico Reitor da Universidade 

de Mandume Ya Ndemufayo, Prof. Orlando da Mata, à Sr.ª 

Secretária Geral desta Organização, Prof.ª Cristina 

Sarmento, bem como, a todos os Reitores e Presidentes 

das diferentes instituições de ensino superior aqui 

presentes, aos conferencistas, aos participantes e aos 

convidados, apresento, em nome do Politécnico de Lisboa, 

as Boas Vindas ao “Campus de Benfica”, esperando que 

todas as vossas expectativas em relação aos resultados 

que deste evento possam advir sejam plenamente 

atingidas, senão mesmo ultrapassadas. 

Este XXIX Encontro vem no seguimento de outros espaços 

de discussão e de partilha organizados, quer no seio da 

AULP, quer no seio de outros grupos de instituições, sendo 

de destacar, pela sua importância a 1ª Edição do Fórum 

dos Reitores das Instituições do Ensino Superior da China 

e dos Países de Língua Portuguesa organizado pela 

Universidade de Macau e pela Universidade Católica de 

São José, tendo tido o nosso colega Prof. Rui Martins, Vice-

Reitor da Universidade de Macau, um papel de relevo. 
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Todos estes encontros visam promover a cooperação 

científica, técnica, cultural e artística entre diferentes 

povos e culturas. 

Conduzidos por esta ideia geral, escolheu-se para o XXIX 

Encontro o tema “Arte Cultura na Identidade dos Povos”. 

Para além da língua oficial, que partilhamos, é a cultura 

própria de cada país, ou região, e a arte, sua expressão 

maior, que caracterizam e identificam cada um dos nossos 

povos. 

É na assunção e na compreensão da nossa diversidade, na 

tolerância pela especificidade do outro, que advém a 

riqueza do espaço lusófono. 

A este propósito permito-me citar Francisco Noa, aqui 

presente: “Só os espíritos tíbios se atemorizam com os que 

não são como nós ou pensam diferente.”. 

Conscientes deste cadinho de culturas aqui presente, 

assumindo-nos como um espaço de liberdade, aberto e 
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tolerante a diferentes convicções políticas, sociais, éticas e 

religiosas, acolhemos as diferentes instituições 

participantes neste Encontro e acarinhamos todos os 

parceiros, na expectativa de, em conjunto e num espírito 

de empenhada cooperação, contribuirmos para o 

desenvolvimento dos nossos países. 

Aproveitando o conhecimento, as experiências ricas e 

diversas, de cada participante, com humildade sem 

sobrancerias, partiremos, no fim deste encontro, mais 

ricos e mais preparados para acolher e respeitar toda a 

nossa diversidade cultural e artística. 

É nossa convicção que cabe à academia, longe das 

questiúnculas conjunturais e exógenas, com olhar no 

futuro distante, colocar o seu saber ao serviço dos nossos 

povos, potenciando o seu desenvolvimento intelectual, 

científico, técnico, cultural e artístico. 

Incrementar a mobilidade social através da promoção da 

equidade no acesso ao ensino superior, que todos 

pretendemos de qualidade, permitirá a construção de 
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sociedades mais cultas, prósperas e mais justas na 

distribuição da riqueza produzida. 

Implementar a mobilidade académica entre as nossas 

instituições através do programa “Mobilidade na AULP” 

constituirá um passo decisivo para uma maior 

aproximação entre os nossos povos. 

O Politécnico de Lisboa está empenhado em percorrer, em 

conjunto com os nossos parceiros, o árduo caminho da 

criação de conhecimento novo, da criação artística nas 

suas diferentes formas de expressão, em suma na 

contribuição proativa para o desenvolvimento sustentável 

na sua expressão mais lata. 

Sua Exª. Senhor Presidente da República  

Sua Exª.  Sr. Ministro Da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior 

Caros Convidados 

Caros Colegas 
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Minhas Senhoras e Meus Senhores  

Na expectativa de que os trabalhos que serão 

apresentados, neste XXIX Encontro da AULP, no âmbito 

dos seus quatro subtemas: 

- Arte Cultura; 

- Saúde e Tecnologia; 

- Educação e Coesão Social; 

- Comunicação e Política; 

possam despoletar a discussão académica, permitir a troca 

de experiências e estabelecer vias de cooperação futura, 

não posso deixar de estimular, nos momentos próprios, o 

contacto franco e informal durante todo o encontro. 

Nesta linha organizou-se a Feira do Ensino, da Ciência, das 

Artes e da Cultura onde estarão representadas 19 

instituições de ensino superior.  
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Espero que neste espaço possamos conhecer melhor o que 

os parceiros da AULP produzem, em termos editoriais, 

potenciando a oportunidade de incremento da 

cooperação entre as nossas instituições.  

  

Por fim, quero agradecer a todos os conferencistas que 

com a apresentação das suas comunicações e moderação 

das sessões consubstanciam este XXIX Encontro da AULP. 

Faço votos de bom e profícuo trabalho em prol da 

aproximação dos nossos povos e do seu desenvolvimento 

científico, técnico cultural e artístico.    

O meu agradecimento ao Director da Escola Superior de 

Música, Prof. Miguel Henriques, pela disponibilização 

deste magnifico espaço e aos Colegas e alunos desta Escola 

pelo seu envolvimento nos momentos culturais. 

O meu reconhecimento ao Presidente da Escola Superior 

de Teatro e Cinema, Prof. David Antunes, e à Diretora da 

Escola Superior de Dança, Prof.ª Vanda Nascimento, bem 
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como aos docentes e alunos destas Escolas pela 

apresentação dos seus objetos artísticos. 

A AULP, o IPL e, estou certo, a cidade de Lisboa 

orgulham-se de acolher este prestigioso encontro 

académico do espaço lusófono.  

Muito Obrigado, 

Disse 

Elmano Margato 

Lisboa, 3 de Julho de 2019 


