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XIII conferencia Anual 

Associa~ao das Universidades de Lingua Portuguesa: AULP 

Magnificos Reitores 

Dignos membros do Conselho de Administrac;ao da AULP 

Minhas Senhoras e me us Senhores 

No inlcio deste XXIII Encontro AULP formulamos os votos de uma 

reuniao proveitosa em torno do tema coopero~ao e desenvolvimento 

nos poises de linguo portugueso: 0 popel dos universidodes. Nao me 

cabendo fazer jUlzos de valor, devo no entanto salientar 0 elevado 

interesse das comunicac;6es efectuadas que levantaram quest6es e 

debates relevantes. Agradec;o a excelente contribuic;ao dos expos itores 

e a forte participac;ao de todos intervenientes. 

Continuamos a debater sobre 0 tema Mobilidade introduzindo a 

vertente da Internacionalizac;ao, assunto focal na agenda das IES em 

todo mundo. Como realizar essa troca de conhecimento, de forma mais 

util aos nossos associados, respeitando a nossa diversidade e as nossas 

comunidades, sobretudo as mais desfavorecidas? 

A AULP deve continuar a servir como plataforma de aglutinac;ao, de 

dialogo e de estlmulo ao desenvolvimento de Redes de informac;ao nos 

diversos domlnios de incentivo a parcerias. Atendendo as autonomias e 

liberdades acadernicas, os projectos comuns devem ser institucionais 

mas de iniciativa que ate pode ser individual, pois os protocolos formais 

nem sempre dao frutos para os quais se delinearam. 
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Entre as prioridades das varias questoes da agenda da AULP se 

salientou 0 interdlmbio e cooperac;ao inter-universitaria como princfpio 

estruturante da formac;ao. Para efectivo conhecimento das valencias 

das nossas IES realc;amos a necessidade de criac;ao de uma base de 

dados, prologando os actuais sistemas Latte,:; no Brasil e 0 recente 

DeGois em Portugal as nossas outras associadas. Aqui a AU LP podera 

ter desempenho fulcra!. 

Foi salientado que embora a lingua inglesa seja a mais utilizada a nfvel 

cientlfico, com a nossa Lingua Portuguesa sera necessario definir e 

construir uma estrategia a funcionar a medio/longo prazo em que se 

publique em portugues, com qualidade e padroes universais, 

aproveitando sobretudo 0 produto da formac;ao a nfvel de mestrado e 

doutoramento. 

o Conhecimento, atraves da Ciencia, Tecnologia & Inovac;ao, constitui 0 

nucleo vital de qualquer nac;ao para os avanc;os socio economicos 

baseados no conhecimento, servindo tambem como forte elo de 

ligac;ao entre os paises. De forma multidisciplinar, no ambito da AULP, 

se espera um contributo forte para 0 desenvolvimento sustentavel dos 

nossos parses, baseando as nossas economias no conhecimento, na 

formac;ao das novas gerac;oes e nao somente na riqueza dos recursos 

naturais. 

o trabalho e muito, e de todos e para todos. Desafios sao lanc;ados a 

cada dia. Temos que estar atentos as mudanc;as que ocorrem 

diariamente na academia, procurar segui-Ias e antecipar para 

responder positivamente. Mas isso, considerando a diversidade 

politica, social e contextual de cada um de nos. Porque, como vimos em 



3 

debates tidos nesses dias, nao basta ter a lingua comum. A AULP e a 

Academia devem ainda saber ligar e apoiar a boa governancia dos 

pafses na defini<;ao das vias de utiliza~ao racional dos seus recursos 

humanos e naturais. 

A AULP, devera apoiar a liga~ao institucional de estudos internacionais, 

preferencialmente em rede, nas areas das ciencias socia is e humanas, 

da economia e desenvolvimento, da historia, patrimonio, lingua e 

cultura, a fazer Ciencia, servindo as comunidades e internacionalizando 

sua abrangencia. A internacionaliza~ao ja nao e mais uma op~ao mas 

sim somos obrigados a realiza-Ia sob a forma de planeamento 

estrategico. 

Salremos daqui certos que gradualmente cumpriremos as nossas metas 

e objectivos. 

Para terminar, gostaria de endere~ar sinceros agradecimentos ao Reitor 

Clerio Campolina, Reitor da UFMG e sua equipe, pela calorosa 

recep~ao, tfpica dos nossos povos falantes da lingua portuguesa. A Belo 

Horizonte, cidade que nos acolheu, nosso muito obrigado e a todos 

participantes, bom regresso as vossas origens. 

E desejar que em 2014, Macau seja continuidade dos nossos trabalhos. 

Asanti Sana. 


