
 
 
 
Conferência “Desenvolvimento, Educação e Direitos Humanos” pelo Juiz 
Conselheiro Dr. Laborinho Lúcio 
10 de dezembro de 2012 | Auditório do Centro Multimédia do Instituto de Educação 
 
No âmbito do programa das Comemorações do Dia do Instituto de Educação, decorre no dia 10 de 
dezembro pelas 15H00, no Auditório do Centro Multimédia do IE, a conferência com o título 
“Desenvolvimento, Educação e Direitos Humanos” apresentada pelo Juiz Conselheiro Dr. Álvaro 
Laborinho Lúcio. 
 
Resumo da Conferência 
No cruzamento de conceitos complexos como os de Desenvolvimento, Educação e Direitos Humanos, 
cumpre perguntar se é ainda possível potenciar as virtualidades de cada um, quer aprofundando o seu 
sentido último, quer conferindo-lhe uma dimensão estratégica, voltada para a valorização da vocação 
reconhecida aos outros; ou, ao invés, se a relação entre eles haverá de traduzir-se numa dialética de 
conflito, convertida num redutor jogo de contrários, na busca, sempre ideológica, da supremacia de um 
deles, e na instrumentalização dos restantes a favor dos desígnios de poder de um árbitro comprometido 
com a sorte do jogo. 
 
Nota Biográfica 
Álvaro Laborinho Lúcio é Mestre em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra. Desempenhou vários cargos na área da Justiça, nomeadamente a de Procurador da República, diretor do 
Centro de Estudos Judiciários e Vogal do Conselho Superior da Magistratura. Foi Secretário de Estado da 
Administração Judiciária e Ministro da Justiça, bem como Ministro da República para a Região Autónoma dos 
Açores. Com vários artigos publicados e palestras proferidas sobre temas ligados à justiça, educação e cidadania, é 
autor de vários livros, nomeadamente Do Fundamento e da Dispensa da Colação e Palácio da Justiça e 
recentemente O Julgamento, Uma Narrativa Crítica da Justiça. 
Agraciado pelo Presidente da República Portuguesa com a Grã-cruz da Ordem de Cristo, é atualmente Juiz 
Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça na situação de Jubilado. 
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