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10.00h “O sistema português no quadro 
 dos sistemas de governo”, 
 com Paulo Rangel

15.00h Simulação de Assembleia

17.30h Simulação de Assembleia (continuação)

20.00h  Jantar-Conferência 
 com Maria de Fátima Bonifácio

Nº 5

Hoje não percas!

“Há muito dinheiro para o 
empreendedorismo jovem”

Miguel Poiares Maduro e Manuel Castro Almeida estiveram 
na UV para dizer que o País está preparado para 2020.

Miguel Poiares Maduro

“A nossa prioridade é crescer com coesão social e 
coesão territorial...” (Soraia Lopes, Rosa)

“As verdadeiras reformas mudam comportamen-
tos.” (Diogo Correia, Cinzento)

MaNuel Castro alMeida

“Depois de 70 mil milhões de euros, estamos 
com o mesmo padrão de desenvolvimento de há 

20 anos.” (Nuno Pinto Dias, Verde)

“Sou fanático da igualdade de oportunidades” 
(José Paulo Miler, Laranja)

you

eles dizem

“Bloco Central”, uma fotografia aos grupos Laranja e Rosa enviada pela 
Ana Vieira (Laranja)

Fotos

aPliCar 
a teoria
Hoje vais ser “deputado” e “ministro” 
no habitual jogo parlamentar da UV. 
Que regras do Falar Claro vais usar?

“Linguagem direta, ser eu mesmo, falan-
do pausadamente.”
João Ferraz Diogo, Grupo Laranja

“Usar as dicas do deputado Carlos Coelho 
sobre como olhar para a audiência.”
Catarina Martins de Sousa, Grupo Rosa

“Falar com vivacidade, apelando à emo-
ção.”
Luís Santos, Grupo Rosa

     
desaFio 

    do JuV
Queres aparecer na capa do últi-
mo JUV?

É fácil: vai ao “Desafio do JUV” e 
envia um sms de despedida aos 
teus colegas uvianos deste ano. 
Não ultrapasses os 100 caracte-
res, com espaços. 

Filipe 
santos 

disse
“O empreendedorismo social é o co-

ração invisível de Adam Smith.” 
(Mariana Lima, Encarnado)

“O exercício da política é um privilé-
gio e uma responsabilidade...” 

(Hugo Alves, Bege)

“A melhor forma de criar nova rique-
za é através do empreendedorismo.” 

(Aldo Maia, Roxo) 

surpreendente...
Perguntámos aos uvianos o que mais os 
tinha surpreendido na UV.

“O companheirismo e o espírito de família 
que se consegue criar numa só semana” 
(Mariana Lima, Encarnado)

“O alto nível de rigor em cada detalhe desta 
organização” (José Costa Pinto, Laranja)

“A união e sentido de equipa entre alunos 
e organização” (Nuno André Ramos, Azul)

“A capacidade de integração de todos os 
alunos” (Américo Ribeiro Moreira, Bege)

“O próprio espírito da UV” (Marta de 
Madureira, Amarelo)

Aprendi a controlar melhor com o stress e a 
importância de prever os ataques.
Sérgio Laranjeira, Roxo

Aprendi a focar-me nos objetivos do tema, com 
criatividade.
João Pedro Matias, Rosa

Aprendi a lidar com pontos de vista diferentes.
Ruben Reis, Encarnado

aprendi que
Eles dizem o que aprenderam com a realização e apresentação 
dos trabalhos de grupo sobre a participação dos jovens na política.

Navega em
univerao2015.com



Hugo Alves, Grupo Bege

Como analisa as declarações de António Costa que referiu que partilha 
“uma identidade de pontos de vista” com a Dra. Manuela Ferreira Leite? 
Vê alguma possibilidade de a ex-líder do PSD integrar as listas do parti-
do socialista às próximas eleições legislativas?

R: Estranho foi que o Dr. António Costa não tivesse aproveitado para afirmar a sua 
identidade programática com a ex-presidente do PS, Maria de Belém Roseira. 
Ao afirmar-se próximo de uma ex-presidente do PSD, que foi um rosto de oposição a 
um governo do PS quando António Costa era n.º 2 do partido, o Secretário-Geral do 
PS deu mais uma vez nota da sua atual desorientação.
Finalmente, por mais próximo que António Costa se afirme da Dra. Manuela Ferreira 
Leite, tenho a certeza de que ela jamais se aproximará das suas ideias ou projeto. 
Afinal, essas ideias e projeto são uma segunda versão do “governo Sócrates”.

Nuno Moreira, Grupo Verde

A “regra de ouro” defendida pelo PSD, que visa estabelecer um limite 
constitucional ao défice orçamental, não compromete necessariamente 
a flexibilidade do Governo, sobretudo no que toca à sua capacidade de 
reagir a crises?

R: A “regra de ouro” é exigente e comporta algumas limitações, é verdade. Mas a 
questão essencial é outra: justiça intergeracional. A “regra de ouro”, com a flexibili-
dade possível, é o garante da solidariedade entre gerações: evita que um governo de 
conjuntura gaste sem controlo a riqueza que as gerações seguintes vão gerar. 

luís MoNteNegro 
resPoNde

Um amigo envia-te um sms a perguntar 
“onde estás?”. Leiam as respostas!o sMs

“Estou a formar-me para a socie-
dade de amanhã.” 
(Fábio Machial, Castanho)

“Na televisão! Vai ver...” 
(João Luís Fernandes, Cinzento)

“Estou onde sou preciso.” 
(Nuno Moreira, Verde)

“Numa experiência fantástica. 
Depois falamos melhor, estou 
ocupada.” 
(Patrícia Oliveira, Roxo)

“Estou na UV de manhã à noite 
=D” 
(Bernardo Barros Chitas, Rosa)

Hoje, nos exercícios parlamentares da 
tarde, terás uma prova de fogo. 
O JUV recomenda que revejas as regras 
que aprendeste no “Falar Claro”. 
Votos de boa sorte, quer estejas no 
Governo quer na Oposição.

debater, 
Claro!

Imprevisível – Laurindo Frias (Roxo)

Brutal – Patchê Parloa (Rosa)

Impressionante – Nuno André Ramos (Azul)

Aprendizagem – Sofia Oliveira (Amarelo)

Inesperada – Maria João Magalhães (Bege)

Excelência – Hélder Quintas de Oliveira (Laranja)

ELES DIzEM O QUE EStãO A GOStAR 
MAIS E MENOS NA UV

A UV é um fórum de amizade
Manuel Poêjo torres, Encarnado

O espírito de grupo
Ricardo Pinto, Cinzento

Já estar a terminar
Beatriz Almeida, Castanho

O pouco tempo para socializar
Nuno Moreira, Verde

In & Out
In...

... e Out

NuMa 
PalaVra
A Universidade de Verão é:

Passeio a Castelo de Vide
com regresso agendado para daqui a um ano.

as resPostas 
de leoNel Vieira

Nuno André Ramos (Azul)
O seu mais recente filme, foi, e está a ser um 
enorme sucesso! Sente que há necessidade de 
“trazer de volta” um certo “portuguesismo” de 
antigamente, para as mentalidades de hoje?

R: Existe necessidade de relembrar a arte de ser português. A 
portugalidade ou o “portuguesismo” no seu lado positivo e op-
timista. Não considero, no entanto, que as mentalidades de hoje 
não possuam essa capacidade. Este filme, realça de um modo 
leve, com humor e alegria, o heroísmo de carácter, a capacidade 
de adaptação, o improviso que permitem aos portugueses trans-
formar as adversidades sociais e económicas em forças criadoras. 

 
José Paulo Miler (Laranja)
Gostaria de saber se considera que, para o cine-
ma português alcançar maior notoriedade inter-
nacional, é necessário que os realizadores pro-
curem novos modelos que não essencialmente o 
cinema europeu.

R: Penso que cada vez mais os realizadores portugueses têm 
novos horizontes e se inspiram em modelos globais, europeus e 

anglo-saxónicos. A base europeia está cada vez mais esbatida e 
hoje com fontes abertas, com a “globalização”, todos os modelos 
são fontes de inspiração. Já não existem fronteiras, nem o nosso 
cinema está exclusivamente marcado pelo modelo europeu.

 
Pedro Marcelino (Cinzento)
Os sistemas de pontuação de sites como o IMDB, 
são formas de promover os filmes ou são uma 
forma de “sepultar” os filmes que, por algum 
acaso, não se tornaram virais?

R: Os sistemas de pontuação, como por exemplo o IMBD, são 
como os críticos e as críticas. São indicadores, são relevantes, 
mas não determinantes. Funcionam um pouco como os rankin-
gs das escolas. Podem influenciar, indicam tendências, mas 
acredito que se o filme tiver qualidade, o público adere e o filme 
resiste. Aliás, este site é mais usado por profissionais do que 
pelo público.   



O exercício da política é um privilégio e uma responsabilidade que deve ser pra-
ticada numa lógica de serviço aos outros e às causas maiores que dão sentido à 
nossa vida. 
Esta frase do Prof. Doutor Filipe Santos traduz o significado do que é o exercício 
político num sistema jurídico-constitucional democrático.

LIKE
Todos os grupos merecem um “like”, 
já sobrevivemos a 5 dias de luta.

O programa de fundo e incentivos 2020 
permitirão a capacitação do país para o 
crescimento sustentável e com consciência 
social.

HOJE 
APRENDEMOS QUE:

GRUPO CASTANHO

RIGOR!

uvjyou

1. Uma vez que participou em to-
das as edições, qual o momento 
mais marcante que viveu na UV? 
Vivi muitos momentos mas se é possível di-
zer que houve um momento marcante, foi 
aquele em que conheci a minha mulher. 

2. Qual foi a maior dificulda-
de que sentiu ao lidar com os 
alunos? Entender alguns textos. Nem 
sempre é fácil entender o que querem 
dizer e por vezes tenho de os melhorar. 
Não podemos ser paternalistas, nota-se 
uma falta de leitura nas gerações mais 
novas. 

3. Qual a característica dos alu-
nos, que se mantém ao longo 
dos anos? Entrega, a UV tem evoluído 
no sentido colocar um maior número de 
desafios todos os anos. Os alunos supe-
ram sempre as expectativas e isso é notá-
vel. Dizer que os jovens estão arredados 
da política é das coisas mais falsas que 
se pode dizer. Política não é só o que o 
que se faz no parlamento ou no governo. 
Política é o que se faz em toda a nossa 

O Ministro Mota Soares referiu há poucos dias que a medida cheque-formação terá 
uma dotação financeira de 67 milhões de euros e abrangerá cerca de 35 mil desem-
pregados e 180 mil empregados. Não faria mais sentido que estes números estivessem 
invertidos e que houvesse uma maior aposta na qualificação dos desempregados. 

Jéssica Vieira, Grupo Cinzento.

vida, seja na associação de estudantes 
ou na banda de música da terra. 

4. Que conselho deixa aos 
jovens que participam na 
UV2015? Rigor. Devem aplicar muito 
rigor em tudo que fazem. Um texto só 
está terminado depois de ser revisto, um 
trabalho só está terminado depois de 
serem confirmados todos os dados. O 
Carlos Coelho transmite-nos esse rigor.

A FRASE DO DIA

A MELHOR PERGUNTA

Os discípulos de Paulo Colaço!

ESTE YOUJUV É PARTE INTEGRANTE 
DA EDIÇÃO Nº 5 DO JORNAL DA 
UNIVERSIDADE DE VERÃO 2015

EntrEvista a Paulo Colaço, DirEtor aDjunto Do juv

Beatriz Almeida 
Fábio Machial 
Iva Meireles 
João Carlos Costa 
João Cruz 
Paulo Brito 
Rui Martins



“As nossas prioridades são: 1º Competitividade 2º Competitividade e 3º Com-
petitividade” - Manuel Castro Almeida, Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Regional

LIKE
O grupo amarelo quer dar este like 
à equipa Vermelha pela sua cria-
tividade! 

Portugal 2020 vai ser o contrato que 
mais promoverá a descentralização até 
ao momento.

HOJE 
APRENDEMOS QUE:

GRUPO AMARELO

CONVERSA COM OS NOSSOS IRMãOS ANGOLANOS

uvjyou

O grupo Amarelo entrevistou, para esta 
edição do YOUJUV, os convidados do 
MPLA, Domingos Paulino e Ofélia Ma-
dalena, que têm assistido e têm estado 
presentes durante toda a semana. A 
entrevista começou com o deputado an-
golano Domingos Paulino a agradecer 
à JSD o convite feito para estar presente 
nesta edição da Universidade de Verão. 
O grupo continuou então: O que es-
tão a achar desta edição da Uni-
versidade de Verão? É a primeira 
vez que vimos a este evento. Achávamos 
que iam ser meras aulas, meras apresen-
tações mas acabamos por ver o rigor e 
a intensidade na forma como os assuntos 
são tratados, a profundidade e exigên-

cia que há da parte dos estudantes desta 
universidade e a maturidade com que 
as questões são abordadas. Excedeu 
as nossas expectativas, isto é muito es-
pecial! A juventude portuguesa tem mui-
to futuro, e assim Portugal também terá 
muito futuro! Qual a importância da 
formação dos jovens? A formação 
é um dos pressupostos fundamentais para 
o desenvolvimento dos países. A juventu-
de do PSD tem tido muito trabalho e im-
plementou, desde 2003, esta formação, 
que traz entidades de altas posições do 
Estado e do PSD, e que vêm transmitir as 
suas experiências e os seus conhecimen-

Uma limitação de vários programas de incentivo foi o excesso de burocracia necessária 
para apresentar candidaturas. A maioria dos nossos agricultores tem mais de 60 anos, 
com dificuldades em fazer candidaturas on-line. O que irá fazer de diferente o Portugal 
2020 para garantir a igualdade de aceso a estes fundos? - Equipa Roxa

tos aos jovens que estão a ter assim uma 
formação política muito sólida. Qual é 
a relação que os jovens têm com 
a política em Angola? Descobrimos 
com as apresentações de ontem que o 
afastamento dos jovens da política não 
é só restrito a Angola e a África. O exer-
cício de ontem trouxe-nos mais-valias por-
que é uma situação que também vivemos 
em Angola, o que trouxe respostas para 
os nossos problemas também. Quanto 
mais o país se desenvolve e quanto mais 
acesso há às tecnologias mais os jovens 
se desapegam daquilo que é a essência 
da política.

A FRASE DO DIA

A MELHOR PERGUNTA

ESTE YOUJUV É PARTE INTEGRANTE 
DA EDIÇÃO Nº 5 DO JORNAL DA 
UNIVERSIDADE DE VERÃO 2015

a visão Dos rEPrEsEntantEs Do MPla sobrE a univErsiDaDE DE vErão

Todos os membros da equipa amarela 
participaram na realização desta edição do 
YOUJUV.

Equipa Amarela com representantes do MPLA


