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Mensagem do Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra
Na carreira universitária, o momento da Jubilação representa uma ocasião de particular
carga simbólica, tanto ao nível pessoal como institucional, pela maneira como convida o
Académico que se jubila e a Academia em que se encontra inserido a refletir sobre todo
um trajeto profissional e mesmo existencial. O percurso do Prof. Doutor Luciano
Lourenço está assim profundamente ligado ao da própria instituição Universidade de
Coimbra, em cuja Faculdade de Letras entrou, em 1976, primeiro como estudante de
Geografia, e na qual desenvolveria a sua carreira de docente e investigador, a partir de
1979, cumprindo ao longo desse período todo o cursus honorum, até ao posto de Professor
Catedrático, que ocupou em 2018.
Esse trajeto foi inequivocamente marcado por uma intensa dedicação às áreas de atuação
que distinguem uma carreira universitária de sucesso e a tornam numa das mais estimulantes
profissões: a atividade docente e pedagógica, que proporciona o privilégio de contactar com
gerações sucessivas de estudantes e de contribuir para a sua formação intelectual e cívica;
a investigação na área da Geografia e dos Estudos Cindínicos, que gerou interpelações cuja
análise tem repercussões diretas sobre a forma como a sociedade organiza respostas a desafios
comuns; finalmente, o envolvimento direto e empenhado em tarefas de gestão universitária,
essenciais para reforçar e potenciar a dinâmica criativa e inovadora da própria instituição.
Em todos estes domínios, o Prof. Doutor Luciano Lourenço deu um contributo de
grande relevância, neles deixando marcas indeléveis do seu perfil como pedagogo,
pesquisador e agente de transferência de saber e de partilha de conhecimento com a
sociedade. Das diferentes matérias que têm vindo a atrair a sua atenção, gostaria de
destacar, pela sua importância e atualidade, o trabalho desenvolvido na área dos Riscos e
dos Estudos Cindínicos, que se cruzam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da Agenda 2030 das Nações Unidas, em particular os que respeitam ao ambiente e ação
climática. Tendo a UC assumido a ambição programática de ser o primeiro estabelecimento
de ensino superior público português a atingir a neutralidade carbónica até 2030, através
de uma estratégia de sustentabilidade ambiental, associada à necessidade de sensibilizar a
comunidade para a urgência de alterar comportamentos, com vista a combater as
alterações climáticas, fica bem patente o pioneirismo do Prof. Doutor Luciano Lourenço.
Faço assim votos de que a passagem para a Jubilação, libertando-o embora de tarefas
de gestão mais corrente, o continue a motivar para contribuir para uma UC mais
inovadora, num mundo mais sustentável.
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