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Os colóquios da lusofonia representam a sociedade civil atuante 

 

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

1. OS “COLÓQUIOS DA LUSOFONIA – AICL, ASSOCIAÇÃO [INTERNACIONAL] DOS COLÓQUIOS DA 

LUSOFONIA”, são um movimento cultural e cívico que visa mobilizar e representar a sociedade civil de todo o 

mundo, para pensar e debater amplamente, de forma científica, a nossa fala comum: a Língua Portuguesa. 

2. A Associação tem por objeto promover A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA conducente ao reforço dos laços entre 

os lusofalantes – no plano linguístico, cultural, social, económico e político - na defesa, preservação, ensino e 

divulgação da língua portuguesa e todas as suas variantes, em qualquer país, região ou comunidade. 

3. Para a consecução destes objetivos a Associação compromete-se a 

a) Promover encontros científicos anuais, o desenvolvimento dos estudos universitários e outros, para ensino, 

divulgação, preservação e tradução da língua portuguesa, procurando o apoio das Instituições nacionais e 

internacionais; 

b) Desenvolver outras ações culturais, tais como colóquios, congressos, encontros, exposições, em estreita 

ligação com outras entidades; 

c) Promover cursos e bolsas de estudo na área das Ciências da Cultura em parceria com outras instituições 

universitárias e culturais; 

d) Fomentar a divulgação das obras de autores em língua portuguesa através de reedições e traduções; 

e) Criar grupos científicos ligados aos objetivos da Associação 

4. Os valores essenciais da cultura lusófona constituem, com o seu humanismo universalista, uma vocação da 

luta por uma sociedade mais justa, da defesa dos valores humanos fundamentais e das causas humanitárias. 

5. A todos nós incumbe o dever de promover a defesa, a expansão e o prestígio da nossa língua comum, 

patrocinando a publicação, a tradução e difusão por todo o mundo de obras literárias, científicas e artísticas, de 

autores de língua portuguesa. 

6. Em defesa da Lusofonia, defendemos a nossa identidade como pessoas e povos, e em prol da variada língua 

comum com todas as suas variantes e idiossincrasias, impedindo que outras culturas e outros povos nos 

dominem cultural, económica ou politicamente, como alguns, ostensiva e claramente, defendem. 
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