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Porto, 18 de maio de 2019. 
  



Muito bom dia a todos os presentes. 

Good morning to all 

Chamo-me Cândida Manuel e estou aqui na qualidade de 

directora da faculdade que integra os cursos de engenharia da 

Universidade Lusófona do Porto. 

É para mim uma grande honra, estar no meio de tão ilustres 

professores, investigadores e profissionais, de um tema tão 

importante para a nossa sociedade, como é o desta conferência. 

Os grandes incêndios florestais, e também outros desastres 

naturais extremos, infelizmente, adquiriram nos últimos anos um 

papel central na discussão, investigação e consciencialização a 

todos os níveis da sociedade.  

Este não é um problema apenas de alguns, mas sim de todos 

nós.  

Penso que todos acreditamos que o planeta está a mudar e que 

é preciso agir o quanto antes, para equilibrar o desenvolvimento 

das cidades com a preservação do meio ambiente e dos seus 

recursos, garantindo assim um futuro com qualidade das 

próximas gerações neste planeta. 

E é por isso que estas conferências na área da proteção civil 

adquirem ano após ano uma relevância cada vez maior, e em 

temas de prioridade máxima para as sociedades atuais e 

vindouras.  

Permitam-me agora que fale da Universidade Lusófona do Porto:  

A Universidade Lusófona do Porto é uma Instituição de Ensino 

Superior que integra o Grupo Lusófona que é maior grupo de 



ensino superior privado em Portugal e que está presente em 

mais cinco países de Língua oficial portuguesa.  

A Faculdade, que eu dirijo, é a Faculdade de Ciências Naturais, 

Engenharias Tecnologias. A nossa oferta formativa é composta 

por vários cursos de licenciatura e mestrado em diferentes áreas 

das engenharias, sendo uma delas a da Proteção Civil, que é a 

que nos traz aqui hoje.  

Mas temos também cursos de engenharia nas áreas 

aeroespacial, ambiente, eletrotecnia, informática e engenharia 

civil.  

Para além de outros pontos importantes da estratégia de 

desenvolvimento da faculdade como a internacionalização e a 

investigação, trabalhamos também no sentido de criar ligações 

com a comunidade civil e empresas. 

Para isso, promovemos regularmente, conferências e debates 

técnico-científicos que envolvam não só os nossos estudantes, 

como profissionais e investigadores fora da universidade. 

Apostamos cada vez mais na celebração de protocolos de 

cooperação com instituições nacionais e internacionais, pois 

acreditamos que o conhecimento deve ser partilhado.  

Esta é, na nossa opinião, a forma de contribuir para um 

crescimento sustentável do ambiente e das cidades, ao mesmo 

tempo que formamos profissionais capazes de marcar a 

diferença.  

Por último gostaria de salientar a conferência Novos Paradigmas 

da Proteção Civil que agora realiza aqui a sua 9ª edição. O 

projeto, iniciado em 2011 e todos os anos repetido, tem estado 

em crescimento, devido ao excelente trabalho desenvolvido pelo 



diretor de curso, professor Artur Costa, que falou antes de mim, 

e com a contribuição dos professores e dos estudantes de 

Engenharia de Proteção Civil e dos serviços da universidade, que 

sempre nos têm apoiado. Deixo aqui publicamente os 

agradecimentos em nome da faculdade!! 

Esta será com certeza a conferência do ano sobre os grandes 

incêndios florestais a nível europeu.  

Desejo a todos um excelente trabalho.  

 

CMM – Matosinhos (Exponor), 18 de Maio de 2019 


