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ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

DECLARAÇÃO DE BELO HORIZONTE 

 

A Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) reuniu-se no 

seu XXIII Encontro em Belo Horizonte (Brasil), beneficiando do 

acolhimento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

No final do Encontro, a AULP sublinha a forma calorosa como todas as 

universidades e outras instituições de ensino superior foram recebidas, a 

generosidade das condições logísticas proporcionadas e o ambiente de 

fraternidade que preencheu a totalidade das sessões de trabalho, 

agradecendo à UFMG o empenho colocado na organização do Encontro. 

A AULP reconhece a importância da presença do Secretário Executivo da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), bem como do 

Secretário do Ensino Superior do Governo Federal do Brasil, e saúda a 

disponibilidade manifestada por estas personalidades para apoiarem o 

desempenho futuro da Associação. 

A AULP não pode deixar de valorizar as publicações preparadas e 

apresentadas neste Encontro, designadamente a edição da Revista 

Internacional em Língua Portuguesa (RILP) sobre “Segurança Alimentar”, 

um tema que interessa a todos os países de língua portuguesa e que está 

bem vivo na atual agenda da CPLP. Uma referência especial deve ser 

atribuída ao livro “Traços biográficos relativos ao finado Antônio Francisco 

Lisboa, distinto escultor mineiro, mais conhecido pelo apelido de 

Aleijadinho”, da responsabilidade editorial da UFMG e que constitui a 

edição comemorativa do XXIII Encontro da AULP. 



 

Av. Santos Dumont, nº 67 – 2º      1050-203  Lisboa  - Portugal   Internet: WWW.AULP.ORG 

Telefone: (00351) 217 816 360 / 8    Fax: (00351) 217 816 369   E-Mail: AULP@AULP.ORG 

A AULP, reunida em Assembleia Geral no final do Encontro, entende 

sublinhar os seguintes aspetos que deverão ser desenvolvidos e adotados 

pelas universidades associadas: 

1. Redes. O modelo de rede de instituições de ensino superior, 

estruturada em torno de linhas de formação, de pesquisa ou de 

extensão deverá multiplicar-se e conduzir a uma densificação da 

colaboração, bilateral ou multilateral, entre as universidades de 

língua portuguesa. Nesse sentido, a AULP promoverá as ligações 

entre as bases de dados nacionais que integram os investigadores 

dos países da CPLP, iniciativa que permitirá reforçar a colaboração 

entre as equipas de investigação daqueles países e contribuir para 

consolidar o quadro de produção de conhecimento e de apoio ao 

desenvolvimento dos nossos países. 

 

2. Financiamento. As linhas de apoio e de financiamento de projetos 

de formação, de pesquisa e de extensão são já imensas e devem ser 

exaustivamente exploradas, concedendo-se um especial relevo à 

mobilidade de estudantes, de professores e de investigadores. A 

AULP reconhece a importância do investimento que, nos últimos 

anos, tem sido realizado pelo Brasil e admite que outras fontes 

internacionais, designadamente da União Europeia, devem ser 

mobilizadas para reforçar a colaboração. Neste âmbito, a AULP 

recomenda que a estrutura localizada na sua sede, em Lisboa, 

reforce a informação sobre este tema, utilizando de preferência a 

página da internet e a newsletter. 

 

3. Pós-graduações. A AULP recomenda que se ampliem os projetos de 

pós-graduação (mestrados e doutoramentos) em parceria, 

conducentes a duplas titulações ou a titulações conjuntas, 

representando esta linha uma iniciativa que promove a 

convergência institucional com reflexos sólidos nas áreas da 

pesquisa, da extensão e do progresso do conhecimento.  
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4. CPLP. A AULP regozija-se com o papel que a CPLP tem 

desempenhado na aproximação dos povos de língua portuguesa e 

declara a disponibilidade de colaborar com o Secretariado Executivo 

no desenvolvimento de iniciativas que lhe forem solicitadas 

destinadas a aprofundar o seu estatuto de Observador Consultivo. 

 

5. Língua Portuguesa. A AULP não pode deixar de evocar a língua 

portuguesa, por ventura a razão principal da existência desta 

Associação, e declara a necessidade de continuar a valorizá-la, não 

só como veículo de afirmação cultural, histórica, científica e 

literária, mas também como elemento de relação entre 

comunidades existentes nos cinco continentes e de afirmação 

internacional, reconhecendo-se que se trata de uma das línguas 

mais faladas no mundo (a mais falada no hemisfério sul). 

 

A AULP mostra-se preocupada com a situação de instabilidade existente 

na Guiné Bissau, declarando-se solidária com as instituições de ensino 

superior guineenses. Nesse sentido, a AULP irá solicitar ao Secretário 

Executivo da CPLP o apoio no sentido de transmitir àquelas instituições 

irmãs a preocupação da nossa Associação pela situação nesse país e o 

desejo de uma rápida normalização, incluindo a plena participação nas 

atividades da AULP. 

Finalmente, a AULP agradece à Universidade de Macau a proposta de 

acolher naquela Região Autónoma Especial o XXIV Encontro da AULP, 

proposta que foi aprovada. O XXIV Encontro beneficiará do apoio local da 

Universidade de Macau, do Instituto Politécnico de Macau e do Instituto 

de Formação Turística de Macau. 

Belo Horizonte, 11 de junho de 2013 


