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O SECRETÁRIO-GERAL 

 

MENSAGEM PARA O SIMPÓSIO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

PORTUGUESA  

 

Saúdo com muito gosto este simpósio organizado pela Universidade Católica Portuguesa 

em parceria com o Centro Latino-Americano de Aprendizagem e Serviço Solidário.   

 

Tendo iniciado a minha vida profissional no meio universitário, sei, por experiência 

própria, o papel central que as Universidades podem desempenhar na transformação e no 

progresso das sociedades. O empenho e o contributo das Universidades é vital e não pode 

ser dispensado.  

 

O mundo em que vivemos enfrenta enormes ameaças, num contexto de agudas divisões e 

depara-se com uma multiplicidade de crises:   

   

A pandemia da COVID-19.  A crise climática.  Conflitos e tensões geopolíticas.   Uma 

onda de desconfiança e de desinformação.  Ameaças aos direitos humanos sob fogo.  A 

ciência sob ataque.  

  

Agora, mais do que nunca, precisamos de superar as divisões, reduzir o sofrimento 

humano, restaurar a confiança e inspirar esperança.   

  

A educação de qualidade está no centro da resposta a estes desafios. As Universidades, 

em particular, são chamadas a desempenhar um papel central na busca de soluções e na 

promoção da agenda 2030.  

  

Os desafios à escala global que enfrentamos não podem ser ultrapassados de forma 

isolada.  Exigem colaboração, solidariedade e parcerias. 

  

São, pois, de enorme valia as parcerias estabelecidas a partir de organismos da sociedade 

civil e, em particular, do meio universitário visando a concretização dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável com vista à redução de desigualdades e à promoção da 

dignidade e da esperança para toda a humanidade. 

 

Faço votos de êxito para este Simpósio. 
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THE SECRETARY-GENERAL 

-- 

MESSAGE TO THE CATHOLIC UNIVERSITY OF PORTUGAL SYMPOSIUM  

 

I am pleased to send my greetings to this symposium organized by the Catholic 

University of Portugal in partnership with the Latin American Centre for Service 

Learning.   

 

As someone who began my career in academia, I recognize and value the transformative 

power of universities to build a better world. 

  

We need your engagement and ideas.   

 

Our world has never been more threatened — or more divided.  
  
We face the greatest cascade of crises in our lifetimes.   
  
The COVID-19 pandemic.  The climate crisis.  Conflicts.  A surge of mistrust and 

misinformation.  Human rights under fire.  Science under assault.  
  
Now, more than ever, we need to bridge divides, reduce human suffering, restore 

trust and inspire hope.   
  
Quality education is a central part of the answer.  The role of universities, in particular, is 

crucial to contributing to solutions to improve our world and advance the Sustainable 

Development Goals.   
  
Global tests cannot be overcome by any one country or organization on its own.  We can 

only solve our challenges together — through solidarity and partnerships.  Thank you for 

the partnerships you are building to promote equality, dignity and hope for all humanity. 

 

We at the United Nations are proud to work with you on advancing the Sustainable 

Development Goals and so many other tests.   

I wish you all the best for this Symposium. 

 


