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Bom dia! 

 

Em nome da Administração da Universidade Lusófona do 

Porto, cumprimento a mesa, conferencistas, organização 

destas jornadas, parceiros, Senhoras e Senhores 

participantes. 

 

A Universidade Lusófona do Porto, apesar de ser uma jovem 

universidade criada em 2005, e que integra o maior grupo 

privado português de ensino superior, ministra à data 21 

licenciaturas, nomeadamente a de Engenharia de Proteção 

Civil, cuja responsabilidade está a cargo do Senhor Prof. 

Doutor Artur Costa, e que muito nos honra, um mestrado 

integrado, nove mestrados, um deles na área da Proteção 

Civil, e três doutoramentos nas áreas da comunicação, das 

artes e da arquitetura.  

 

A missão da Universidade Lusófona do Porto é contribuir 

para o desenvolvimento científico, cultural, social, 

tecnológico e económico através do ensino e da formação 

avançada, assim como da investigação e da inovação, 

atendendo aos desafios das sociedades do presente e do 

futuro e da empregabilidade.  

Como a universidade é um espaço de conhecimento e 

desenvolvimento educacional, científico, tecnológico e 

cultural, a Universidade Lusófona do Porto detém um corpo 

docente de excelência, promove de modo continuado e 

regular encontros científicos nacionais e internacionais e 

atividades culturais de extensão à comunidade, tal como 



presta serviços à sociedade em geral e a parceiros em 

particular. 

 

É neste seguimento que felicito a Organização das IX 

Jornadas Novos Paradigmas da Proteção Civil, na pessoa do 

seu presidente, Senhor Prof. Doutor Artur Costa, que todos 

os anos dedica um tempo da sua vida académica (e também 

pessoal) para nos propiciar debates e conferências de 

excelente qualidade e conhecimento científico em prol da 

proteção civil, uma vez que, para além do saber, a vocação e 

a sensibilidade dos profissionais projeta o sucesso das 

estratégias e intervenções, que enriquecem os projetos 

colocados em prática, pelo que renovo felicitações à 

Organização e Co-organização, bem como a todos os 

parceiros desta organização. 

 

Para terminar, agradeço desde já as intervenções que irão 

ser proferidas pelos ilustres conferencistas, que serão uma 

mais valia para todos nós.  

Muito obrigada pela atenção! 


