LAUDATIO
DOMNULUI PROFESOR JOSE MANUEL COSTA LECA DA VEIGA COSMELLI
CU OCAZIA ACORDĂRII TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA
AL UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU" DIN ARAD
Doamnă Rector,
Distinşi invitaţi,
Doamnelor şi domnilor,
De la început aş vrea să subliniez faptul că domnul Jose Manuel Costa Leca da Veiga
Cosmelli este o personalitate complexă, având o excelentă pregătire ştiinţifică şi culturală în
domenii dintre cele mai diferite: de la activitatea de expertiză turistică, la aceea a negocierilor
diplomatice, de la problemele dreptului, la cele de consultanţă în proiecte ale Naţiunilor Unite
şi Uniunii Europene, de la activitatea de autor al unor lucrări de referinţă în teoria şi practica
dezvoltării turismului, la aceea de scriitor.
Distinsul nostru oaspete este născut la 28 martie 1949 la Lisabona, Portugalia. După
absolvirea Colegiului Academic şi a Institutului German de Studii Lingvistice, se înscrie la
cursurile Institutului European de Turism şi la cele ale Facultăţii de Drept din Lisabona pe
care le absolvă cu rezultate remarcabile. îşi continuă perfecţionarea profesională şi ştiinţifică
prin studii de masterat în domeniul dezvoltării turismului, obţinând, în anul 1994, titlul de
Doctor în Ştiinţele Turismului la Universitatea Pro Deo din New York.
În toată această perioadă, domnul profesor Veiga Cosmelli a beneficiat de îndrumarea
unor oameni de ştiinţă şi cultură de o incontestabilă valoare, ceea ce a contribuit decisiv la
formarea sa ca analist profund al fenomenelor şi proceselor sociale, ca apărător al valorilor
umaniste şi ca susţinător neobosit al relaţiilor dintre oameni şi societăţi.
Înaltul profesionalism, spiritul pragmatic, conştiinţa morală şi calităţile manageriale au
constituit valori fundamentale ale vieţii domnului Veiga Cosmelli, valori urmate cu stoicism
în prodigioasa activitate pe care a desfăşurat-o ca profesor la Liceul Naţional din Insula
Madeira, ca director la mai multe companii din Portugalia şi Marea Britanie, sau ca profesor
universitar la instituţii de învăţământ superior din Portugalia. Aceleaşi valori ale ştiinţei şi
conştiinţei le-a dovedit
În activităţile de consultanţă desfăşurate în domeniul strategiilor de dezvoltare
economico-socială în cadrul unor companii, sau în calitate de expert consultant în cadrul unor
structuri de decizie guvernamentală din Europa şi Africa.
Experienţa dobândită în această perioadă, ca şi realele calităţi manageriale ale
domnului profesor Veiga Cosmelli se regăsesc în activitatea de construcţie instituţională a
unor organizaţii şi asociaţii de anvergură europeană şi internaţională. Sunt emblematice, în
acest sens, activitatea de fondator şi preşedinte al Asociaţiei Profesionale a Turismului
Superior din Portugalia, aceea de fondator şi preşedinte al Comitetului European al Experţilor
în Turism din cadrul Uniunii Europene sau aceea de fondator şi director al Departamentului
Ştiinţific al Centrului Internaţional de Proiecte, Naţiunile Unite - Uniunea Europeană.
Animat de un autentic spirit civic şi de responsabilitate profesională, domnul profesor
Veiga Cosmelli s-a implicat direct în înfiinţarea unei universităţi în Angola, cu deplina
conştiinţă că numai prin cultură, umanism, educaţie şi pregătire multilaterală pot fi formate
noile generaţii de specialişti în ţările mai puţin dezvoltate din punct de vedere economic.
Doamnelor şi domnilor,
Onorată asistenţă,
Cunoscător a nu mai puţin de şase limbi de circulaţie internaţională - portugheza,
engleza, franceza, spaniola, italiana şi araba — , la care se adaugă limba latină, domnul
profesor Veiga Cosmelli a desfăşurat şi desfăşoară o prodigioasă activitate diplomatică.

Pentru meritele sale în acest domeniu a fost distins cu Medalia de Merit a Cooperaţiei oferită
de Institutul Luso Arab pentru Cooperaţie, Portugalia -Maroc, cu Marele Colan al Ordinului
din Cipru şi a fost primit ca membru al Academiei Mediterană din Italia.
La fel de importantă este activitatea publicistică şi editorială desfăşurată în ultimele
decenii de către domnul profesor Cosmelli. Atât în studiile şi articolele publicate în reviste de
mare vizibilitate internaţională, cât şi în lucrările de teoria turismului şi cele despre
dezvoltarea turismului apărute la edituri prestigioase din Europa şi America Latină, domnul
profesor Cosmelli abordează teme de mare actualitate pentru societatea contemporană şi
direcţiile ei de evoluţie.
Din chiar titlul cărţilor sale ~ Teoria turismului atractiv, Solidaritate fără frontiere sau
Studii despre dezvoltare --, transpare, pe de o parte, preocuparea pentru abordarea unor teme
ce ţin de definirea turismului şi a formelor sale de manifestare, extinderea turismului ca
urmare a dezvoltării civilizaţiei post-industriale, identificarea noilor tendinţe în industria
turismului internaţional sau efectele globale ale turismului asupra strategiei de dezvoltare a
unei ţări. Pe de altă parte, transpar numeroase consideraţii referitoare la activităţile de
management strategic pentru fundamentarea unor politici naţionale în domeniul turismului,
cele care privesc managemantul legislativ pentru reglementarea cadrului instituţional necesar
implementării programelor stabilite sau cele care vizează managementul economic pentru
administrarea eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare.
Opera ştiinţifică a domnului profesor Veiga Cosmelli ne îndeamnă la reflecţii
profunde, dar şi la raportarea principalelor sale contribuţii la dezbaterea de idei ce are loc în
rândul cercetătorilor şi specialiştilor din acest domeniu. Cu permisiunea dumneavoastră, aş
aminti doar două dintre direcţiile de cercetare care domină abordarea ştiinţifică a aspectelor la
care ne referim, şi anume: cea economică şi cea sociologică.
Din perspectiva economică, cercetarea fenomenului turistic se concentrează asupra
următoarelor teme majore: creşterea economică, ca o condiţie esenţială a prosperităţii, a
sporirii veniturilor băneşti, a timpului liber şi afirmării cererii turistice; nivelul investiţiilor în
turism şi impactul acestora asupra dezvoltării bazei materiale, calităţii şi diversificării
serviciilor destinate turiştilor; oferta turistică alcătuită din bogăţia de valori naturale, istorice,
de cultură şi civilizaţie de care dispune o ţară sau o zonă; gradul de punere în valoare a
atracţiilor naturale şi a celor de provenienţă antropică prin dotarea cu echipamente specifice,
infrastructură şi personal bine calificat; mutaţiile ce intervin în structura de vârste, profesii,
medii sociale sau caracteristici psihologice ale potenţialilor clienţi; creşterea stocului de timp
liber, ca principal factor al turismului; efectul de multiplicare pe care îl are turismul asupra
celorlalte activităţi economice.
În strânsă legătură cu aceste aspecte, direcţiile de cercetare sociologică la care poate fi
conectată opera domnului profesor Veiga Cosmelli vizează fluxurile turistice şi impactul
acestora asupra comunităţii generatoare de turişti, respectiv, asupra populaţiei gazdă în cadrul
aşa-numitei teorii a întâlnirii dintre culturi. în acest context, pot fi puse în evidenţă
schimbările intervenite în comunităţile locale ca urmare a introducerii turismului, procesele de
transformare a unor comunităţi închise în comunităţi deschise, schimbările în orientările
valorice şi în stilul de viaţă al membrilor comunităţii gazdă, redefinirea interesului pentru
moştenirea istorică sau modificările intervenite în structura forţei de muncă, în sistemul de
instruire şi educaţie.
Discuţia despre întâlnirea dintre culturi generate de turism nu poate sa omită efectele
reciproce înregistrate atât la nivelul populaţiei locale, cât şi a celei generatoare de turişti. Dacă
la nivelul populaţiei locale dezbaterile se axează frecvent pe transformarea culturii într-o
marfă pentru consumul turiştilor, pe deteriorarea mediului ambiant, pe crearea de enclave care
limitează contactul cu populaţia locală sau pe apariţia unor manifestări de xenofobie ca
urmare a modului în care turiştii privesc stilul de viaţă al localnicilor, la nivelul populaţiei
generatoare de turişti, discuţiile se referă la setul de modificări în cultura şi orizontul de

cunoaştere, la reorientările privind modul în care sunt gândite şi apreciate alte culturi, sau la
reconsiderările ce intervin în grila de valori individuale.
Mesajul domnului profesor Veiga Cosmelli faţă de aspectele semnalate priveşte,
deopotrivă dezvoltarea capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirea dialogului între factorii
implicaţi, eliminarea barierelor birocratice şi a prejudecăţilor de orice fel, promovarea unei
culturi antreprenoriale şi întărirea performanţelor manageriale, stimularea capacităţilor
competitive şi de inovare, cât şi facilitarea accesului la servicii de consultanţă şi informaţii de
calitate pentru factorii interesaţi, reducerea disparităţilor economice, sociale şi culturale dintre
ţări prin intermediul turismului, transformarea turismului într-un factor de apropiere,
cunoaştere şi preţuire reciprocă a oamenilor aparţinând diferitelor culturi şi stiluri de viaţă.
Onorată asistenţă,
Doamnelor şi domnilor,
Prezenţa domnului profesor Jose Manuel Costa Leca da Veiga Cosmelli la această
solemnitate în cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu" din Arad constituie un moment de excepţie,
iar acordarea titlului academic de Doctor Honoris Causa de către Senatul acestei prestigioase
instituţii reprezintă o recunoaştere a meritelor deosebite pe care domnia sa le are în
promovarea cooperării ştiinţifice universitare, în intensificarea mobilităţilor între cadre
didactice şi studenţi, precum şi în dezvoltarea învăţământului superior european în ansamblul
său.
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