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1. Estamos em período de abrandamento das 

restrições impostas pelos Estado. A sociedade civil – 

escolas, universidades, organizações sociais, 

empresariais e comerciais começam a planear o 

regresso da sua atividade. Relativamente às instituições 
de ensino, em particular à ESSNorteCVP, é necessário 

por parte dos seus atores principais – estudantes e 

docentes – a dupla visão de uma ética cívica, que a 

todos diz respeito. A ética cívica, como toda a ética, é 

sensível a condição da pessoa humana presente e 
futura, do ideal e do real. 

2. É importante que os estudantes não sintam o 

lugar que ocupam de forma passiva perante as 
condições atuais provocadas por o COVID19, mas, pelo 

contrário, se considerem, eles mesmos, cidadãos que têm o seu lugar na comunidade 

académica e na sociedade. É necessário o ideal ético inscrito na vivênci a juvenil, assim 

como será preciso a consciência moral da realidade em que cada um, juntos com todos, 

vive.  

3. A vasta informação diária com que todos nós somos abalroados, sendo necessária, nem 

sempre produz conhecimento. O conhecimento real não é a soma de  toda a informação. 

O conhecimento orienta-se para o saber prático e teórico; da técnica e da ciência 

aplicada mas também das humanidades. A escola orienta-se para este conhecimento e 
para a cultura, não como civilização do espetáculo, mas como abertura do espírito e 

sensibilidade que dá sentido e orientação ao conhecimento adquirido.  

4. Por isso, os estudantes, perante o momento que se vive culturalmente diverso (todos 
nós), no lugar em que cada um se encontra, são chamados a viver o ideal ético no real 

vivido, que é o que conhecemos e sabemos, numa dupla visão de ética cívica que 

assenta na consciência moral e que os interpela, sempre: o que “devo fazer” e o que 

“devo evitar. Acredito que os nossos estudantes sabem (e todos nós) o que devem fazer 

e o que devem evitar para o bem deles e para o bem de todos... 
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