
 
 

 

XXIV Encontro da AULP, Macau - RAEM China 

 

A Universidade de Macau acolhe o XXIV Encontro da Associação das Universidades 

de Língua Portuguesa, onde estão presentes mais de 200 académicos dos vários países 

de língua portuguesa. Em debate está a importância da língua chinesa e portuguesa à 

escala global. 

O tufão Kalmaegi afetou a viagem de alguns participantes do Encontro e obrigou a 

Comissão Organizadora a cancelar a receção pelo Consulado de Portugal na RAEM. 

Apesar do contratempo, decorreu hoje, com normalidade, a reunião do Conselho de 

Administração da AULP. Nesta reunião foi abordado o pedido de apoio que a AULP fez 

no início do ano à Fundação Macau, para impulsionar novos projetos que a Associação 

está a desenvolver. 

O PIAPEE (programa de mobilidade da AULP) conta com 52 projetos em 

funcionamento e 600 pessoas envolvidas, permitindo o intercâmbio de alunos 

brasileiros com África e Portugal. Segundo o Presidente da AULP e Reitor da UniLúrio, 

Prof. Doutor Jorge Ferrão, a AULP gostaria de completar o triângulo e fazer chegar o 

programa a Macau e a Timor-Leste, sendo todo o apoio importante neste contexto. 

A sessão solene de abertura decorreu na Aula Magna do novo campus, Henqin, da 

Universidade de Macau, na Ilha de Montanha, onde o Reitor, Prof. Doutor Wei Zhao 

discursou, seguido pelo Reitor da Universidade Lúrio, Prof. Doutor Jorge Ferrão, e 

encerrou a sessão o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura da RAEM, Doutor 

Cheong U. 

Entre os participantes convidados estão o Secretário de Estado da Ciência e 

Tecnologia da República de Angola, Prof. Doutor João Sebastião Teta, o Ministro do 

Ensino Superior, Ciência e Inovação de Cabo Verde, Prof. Doutor António Correia e 

Silva e o Vice-Ministro da Educação de Moçambique Prof. Doutor Arlindo Chilundo. 

Os ministros, de Educação e Ciência de Portugal, Prof. Doutor Nuno Crato, e o da 

Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Prof. Doutor Clélio Campolina Diniz, não 

podendo estar presentes, enviaram mensagens vídeo de boas vindas aos participantes 

e de apoio a novos programas conjuntos para a comunidade dos países da AULP. 

Durante a tarde decorreu o primeiro e segundo painel de conferências 

subordinado ao tema “Redes de Ensino Superior” e “Português, uma Língua com 

futuro?”. O programa prossegue amanhã no Instituto Politécnico de Macau com novos 

painéis.  
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