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Conferência “Jovens no mundo globalizado: Que riscos?” 
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Tema: Da crise de valores aos valores em crise e o papel da Educação 
 

Breve Nota 

 

A Escola não é politicamente apropriável. E também não é laica ou confessional. É 

antes de mais um perene património, um bem para todos. 

Mas toda a intervenção deve ter por referência a Família como núcleo fundamental da 

Sociedade.  

A ética da responsabilidade de educar reside, em primeiro lugar, na família. 

A Escola do futuro e de futuro tem de se fazer em nome de valores: educação, 

carácter, trabalho, humanidade, consciência, afecto. 

A centralidade do desafio educativo passa por um ensino com carácter para uma 

melhor educação do carácter. Um ensino em que a ética e a exemplaridade sejam 

relevantes. Um ensino que robusteça o sentido de responsabilidade consequente, 

chave de qualquer progresso, que promova o elogio da diferença e do mérito numa 

sociedade com igualdade de oportunidades e contribua para a formação de elites 

exigentes e verdadeiras. 
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