XII Encontro da Associação das Universidades de
Língua Portuguesa (AULP) e 2.º Encontro Lusófono de
Estudantes do Ensino Superior
Os Encontros da AULP - Associação das Universidades de Língua Portuguesa constituem
momentos importantes de reflexão sobre o Ensino e a Investigação de nível Superior
que propiciam amplos debates e significativas trocas de experiências, tendo em vista
a definição de programas de cooperação científica.
A AULP tem desenvolvido junto das instituições de ensino superior de Macau um
importante papel, impulsionando o seu intercâmbio com as de Portugal e do resto do
mundo lusófono. Neste contexto, facilmente se compreende o grande interesse da
participação, nas suas reuniões anuais, dos dirigentes e docentes das instituições de
ensino superior de Macau.
O XII Encontro da AULP decorreu em Luanda, de 6 a 10 de Maio de 2002, e abordou
quatro temas:
I Financiamento do Ensino Superior;
II Do Reconhecimento à Mobilidade;
III O Ensino Superior e as Organizações Profissionais;
IV Questões de Língua e as Culturas: situação do ensino da língua portuguesa em
Angola.
Neste Encontro a que, à semelhança do anterior, a Fundação Jorge Álvares se
associou, participaram, de Macau, para além do Chefe do Gabinete do Secretário para
os Assuntos Sociais e Cultura, Dr. Alexis Tam, e do Vice-Presidente do Instituto
Internacional de Macau, José Amaral, dirigentes das principais instituições de ensino
superior, designadamente a Universidade de Macau, representada pela Directora do
Centro de Estudos Portugueses, Dra. Maria Antónia Espadinha, o Instituto Politécnico

de Macau, representado pelo Dr. Jorge Bruxo, Coordenador do Centro de Formação
Contínua e de Projectos Especiais, e pelo Dr. Choi Wai Hao, Assistente Convidado da
Escola Superior de Línguas e Tradução, e ainda a Universidade Aberta Internacional da
Ásia (Macau), representada pela Directora dos Cursos Portugueses, Dra. Regina Paz, a
qual recebeu o prémio da melhor participação no Encontro.
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