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Mensagens que ficam para sempre!

“Fazer política é comunicar, porque em Democracia é o Povo 
quem decide”, CC
Hélder Antunes, Azul
“Quanto mais simples forem as palavras, mais facilmente 
passa a mensagem”, RMD
João Leite, Rosa
“Discursar não é falar para, é falar com”, CC
Paulo Afonso, Verde
“Nunca admitir ser inferiorizado pela idade/sexo/cor!”, CC
José Miguel Rebolho, Amarelo

Na Intranet podes 
fazer download do 
teu JUV e do youJUV.

“Hoje em dia estamos 
todos online!”

SACA O JUV 

Fashion Pinky Fred :)

O descanso é de ouro!
Esta é uma semana intensa. Em trabalho, em absorção de novos conheci-
mentos mas também no nascimento de relações de amizade que durarão 
anos! É natural que queiras viver tudo isto ao máximo, prolongando os teus 
dias até à exaustão. 
O JUV desaconselha-o.
Para que todos estejamos no nível máximo de concentração, respeita as 
tuas horas de descanso e as dos outros.

Sugestão de título de Bibiana Correia (Rosa), citando 
Rodrigo Moita de Deus, em resposta ao desafio do JUV  

Resumos 
diários 
na UVTV 
Assiste à programação da 
Televisão da Universidade de 
Verão! Podes fazê-lo no quar-
to, nos televisores do hotel e 
também na Intranet!

O TOPO
O JUV perguntou à Cátia 
Coutinho, do Grupo Verde, qual 
tinha sido o ponto alto da UV até 
agora. Sem pestanejar, a Cátia res-
pondeu: o Falar Claro.
“As lições que aprendemos ontem 
de manhã não servem só para usar 
aqui na UV e nem apenas na polí-
tica: elas são importantes para o 
nosso dia-a-dia!”

HOJe NãO 
PeRCAS!

Jornal da Universidade de Verão 2013
Ano Xl  -  Nº 3

Director: Carlos Coelho
Director Adjunto: Paulo Colaço
Imagem: Júlio Pisa
Fotografia: Inês Madeira Santos e José Baptista
Periodicidade: Diária
Tiragem: 150 exemplares

10H00 “Intervir no Social em tempos de crise”, com Pedro Santana Lopes
14H30 Apresentação de Trabalhos de Grupo, comentados por Paulo Rangel
17H30 Visita a Castelo de Vide
20H00 Jantar-Conferência com Alexandre Relvas

Citando, claro!

Imagem e legenda 
enviadas por Bibiana 
Correia, Grupo Rosa

youFOTOS

O Magnífico 
Concurso 
do Boneco!

O JUV lança a seguinte competição: os grupos devem dar um novo look ao res-
pectivo estandarte, tendo o cuidado de não o riscar ou danificar.
Hoje, após o jantar com o Dr. Alexandre Relvas, realiza-se a Grande Gala do 
Boneco, em que um júri premiará os melhores trabalhos.
Não se esqueçam de dar um nome à mascote e indicar o(s) membro(s) do 
grupo para apresentar a vossa decoração a toda a turma.
Sê original e ganhas prémios fantásticos!

NOTAS IMPORTANTeS: 
1. Os grupos dispõem de apenas 3 minutos para a apresentação.
2. Os grupos que tiverem ficheiros multimédia para adicionar à sua apresenta-
ção, devem entregá-los ao respectivo Conselheiro até às 20h00.
3. A não observância destas regras implica a penalização de 50% dos pontos.

MeDIATeCA
Na Intranet há um espaço a que chamamos 
“Mediateca”. É lá que encontras, por exem-
plo, as apresentações trazidas pelos nossos 
convidados. Não te acanhes: faz upload!



Carlos Alberto Miranda
Grupo Azul

Portugal após o 25 de Abril de 1974 apre-
sentou sempre défices orçamentais e, como 
era evidente, esta situação conduziu o país 
à actual situação financeira, pelo que é 

urgente reduzir os gastos públicos, sendo a esmagadora 
maioria das despesas públicas constituída por despesas 
sociais. Considera ser possível evitar o fim do estado so-
cial em Portugal?

R: O fim do Estado Social é um tema que tenho dificuldade 
em equacionar no contexto do projeto da  União Europeia. 
E muito menos o consigo enquadrar nos ideais de um par-
tido social democrata.
Além disso, considero demagógico que se atribua à despe-
sa pública de natureza social, a principal responsabilidade 
pela situação financeira quer da Europa quer de Portugal.

Rodolfo Cardoso
Grupo Castanho

Em Junho de 2013 reiterou que a receita 
aplicada pela troika a Portugal “está erra-
da” e os seus “resultados são desastrosos”. 
Na sua opinião qual deveria ser a receita 
aplicada?

R: Disse e mantenho a análise em que se baseou a minha 
afirmação.
O que foi exigido a Portugal pressupunha um ritmo no 
ajustamento dos principais desequilíbrios macroeconómi-
cos que, só por milagre, conduziriam a resultados diferen-
tes dos verificados.
Não é possível explicitar neste espaço a receita a aplicar 
mas o desemprego, a emigração jovem, o aumento da dívi-
da e a consolidação das contas públicas por resolver, falam 
por si.

João Pedro Ceia
Grupo Azul

Até que ponto é sustentável o aumento 
das exportações que se tem verificado ul-
timamente? 
Será que os empresários, dada a significa-

tiva retracção no consumo interno, apenas estão a enviar 
para fora aquilo que já não conseguem vender cá dentro 
sem investimento industrial e aumento da capacidade 
instalada ou, pelo contrário, está a haver uma verdadeira 
revolução na estrutura industrial do nosso país? 
É realista esperar que daqui a 20 anos o valor das expor-
tações de bens e serviços possa atingir valores de 80% ou 
até mesmo 100% do PIB?

R: Os nossos empresários e exportadores estão a conquis-
tar quota de mercado nas economias mais exigentes do 
mundo e naqueles com maiores taxas de crescimento o 
que implica que estão debaixo de holofotes das empresas 
mais competitivas a nível mundial.
Pelo que a sustentabilidade do crescimento das nossas ex-
portações não vem da “fuga” à queda do mercado inter-
no, mas sim da aposta acertada das nossas empresas na 
diversificação de mercado, na inovação e numa estratégia 
de diferenciação.

Carlos Alberto Miranda 
Grupo Azul

Os impostos são um factor de competi-
tividade da economia e da sua capaci-
dade para atrair Investimento Directo 
Estrangeiro (IDE). Assim, considera que 

com o actual nível da carga fiscal, Portugal tem condições 
para atrair IDE?

R: Tem capacidade e tem-lo feito. Dito isto, é absolutamen-
te  linear que temos de conquistar mais competitividade 
fiscal, e a reforma do IRC é uma medida decisiva nesse pro-
cesso, garantindo uma baixa da taxa real do IRC de forma 
sustentada no tempo.
Embora, seja também essencial trabalha para a própria 
simplificação fiscal.

eles avaliam a UV

In
A interação com pesso-
as de diferentes regiões e 
áreas de formação
Maria Desidério
Grupo Azul

Aquilo que estou a apren-
der com os oradores.
Ana Beatriz Sêco
Grupo Laranja

Os oradores e os temas 
que nos trazem
David Alves
Grupo Roxo

O convívio com todos os 
colegas
Maria Ana Condessa
Grupo Verde

In & Out
Out
Nas reuniões de coordena-
dores, aparece sempre tra-
balhos de última hora...
Jorge Ribeiro
Grupo encarnado

Tenho pena quando o 
“Catch the Eye” acaba...
Gonçalo Melo
Grupo Castanho

Gostava de poder descansar 
mais... mas estou a gostar da 
pressão.
Alexandra Ramalho
Grupo Cinzento

Os prazos!!!
Francisco Afonso 
Grupo Bege

As Respostas 
de Manuela 
Ferreira Leite

Com António Barreto 
aprendemos que:
... Em 1974, Portugal não tinha desemprego.
Pedro Ferreira, Roxo

... A área de floresta pública em Portugal é a 
mais pequena da Europa.
Valter Costa Vieira, Rosa

... Portugal está em vias de ser o país com a 
população mais velha da Europa.”
Francisco Silva, Verde

Pedro Reis 
responde

Ainda não tive tempo para 
ir à piscina...
João Loureiro
Grupo Amarelo

Acredite 
quem quiser

Desculpas...
“Eu não paro! Quando falo com a minha mãe 
ou com a minha namorada tenho de desligar 
logo porque estou sempre em atividades... e 
todas de grande nível!”

Aníbal Cunha
Grupo Rosa

Castelo de Vide é uma vila medieval repleta de 
segredos seculares.
Vem descobrir os encantos da terra que nos acolhe 
no descontraído passeio de quinta-feira.
A visita tem início às 17.30h e todos os participantes 
da UV 2013 estão convidados. Junta-te a nós às 
17.20h no  lobby do Hotel.

PASSEIO A CASTELO DE VIDE

Na nossa Intranet podes consultar o programa, participar no JUV, lançar 
sugestões ao Director da UV, publicar as tuas fotos e fazer perguntas aos 
nossos oradores.

Navega em univerao2013.com

A NOSSA INTRANeT



“Se não gostas do que fazes, muda de vida, porque se não estamos a ser 
irresponsáveis e isso é estúpido!” Prof. José António Salcedo 

A vocação é o principal para que o nosso sucesso enquanto jovens profissio-
nais seja o mais exemplar, por isso, achamos que esta frase pode ser um “abre 
olhos” para que a juventude de hoje em dia possa candidatar-se a cursos do 
modo responsável e feliz.

LIKE
Escolhemos o Grupo Encarnado 
porque mesmo sendo o grupo 
mais pequeno, não tem ficado 
“para trás”.

- A importância de estabelecer a 
ligação entre o emissor e o recep-
tor para passar correctamente a 
mensagem pretendida, sendo mais 
eficaz alcançar este objectivo hav-
endo sintonia com um emissor e o 
receptor; 
- Quanto mais simples falarmos 
mais pessoas nos percebem. 
- O som e o tom de voz são elemen-
tos determinantes na eficácia da co-
municação; 
- A responsabilidade hoje em dia é 
um valor importantíssimo para ter-
mos sucesso; 
- Nunca admitir ser inferiorizado 
pela idade/sexo/cor; 
- O que distingue uma pessoa da 
outra não é a formação profissional 
mas sim a sua formação cultural;

HOJE APRENDEMOS QUE:

GRUPO 
CASTANHO

“Mais do que falar, o importante é comunicar”

uvjyou

No terceiro dia da Universidade de Ve-
rão, os cerca de 100 jovens reunidos em 
Castelo de Vide, ouviram explicações, 
do Eurodeputado Carlos Coelho e do 
especialista em comunicação Rodrigo 
Moita de Deus, relativas aos problemas 
de falar em público. António Barreto 
foi o convidado da tarde, aproveitando 

a oportunidade para fazer um “retrato 
de Portugal”, com várias questões rela-
cionadas com o passado, o presente e 
o futuro do país. Já no passado jantar 
de terça-feira os estudantes ouviram 
atentamente as explicações de José 
António Salcedo sobre o tema “a res-
ponsabilidade”.

“Temos um sistema de ensino que se diz gratuito e igualitário, mas assistimos ao 
encerramento de turmas na escola pública e subsidiamos escolas privadas. Temos 
políticas de combate ao absentismo e abandono escolar, aumentamos a idade da 
escolaridade obrigatória, mas cada vez menos os cursos profissionalizantes são au-
torizados pela tutela. Como é que chegamos a esta situação?” 
Filipa Rafael - Grupo Azul 

Escolhemos esta pergunta porque se insere num contexto atual e vai de encontro 
ao que temos discutido nesta UV, pondo mais uma vez ao de cima a fragilidade do 
sistema educativo, que culmina com as graves deficiências estruturais do país. 

O fantasma da comunicação em público explicado de forma simples

A FRASE DO DIA

A MELHOR PERGUNTA

Aula do Prof. António Barreto “Um Retrato de Portugal”

ESTE YOUJUV É PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO Nº 3 DO JORNAL DA UNIVERSIDADE DE VERÃO 2013
NOTA: O JUV NÃO EDITA O TEU TEXTO

“A melhor pergunta”: Jorge Bica/Hugo Arrimar 
“Resumo do dia”: Simão Santana/ Jenny Santos 
“Fazemos Like ao Grupo”: Luis Cabral 
“Hoje aprendemos que”: Ana Beatriz Sêco/ Liliana Marques 
“Foto do Dia”: João Diogo Carlos/ Hugo Arrimar 
“A frase do dia”: Ana Sofia Silva/João Diogo Carlos



“O Estado em Portugal ocupa-se de tudo e de todos”, António Barreto 
É por isto que o nosso Estado tem um enorme peso para suportar, o que 
tem desequilibrado a balança, sendo esta realidade muito estranguladora 
para o futuro do nosso País. 

LIKE
Na nossa opinião, o grupo em 
destaque hoje foi o Bege pela acu-
tilância das suas questões e pela 
atenção que conseguiram captar à 
restante plateia!

A memória visual é maior que a 
memória auditiva 
O cérebro desliga assim que uma tarefa 
se torna familiar 
Não se deve ter medo do medo 
Portugal tem o maior número de PPP`s 
do mundo 
Em Portugal há hoje 1,5 activos por cada 
pensionista 
Se vai fazer política por fazer política, 
não se meta nisso 
A comunicação certa é um equilíbrio 
inteligente entre a substância e a forma 
A única coisa eficaz para desmascarar 
um mau político é o tempo 

HOJE APRENDEMOS QUE:

GRUPO 
LARANJA

UMA FOTOGRAFIA DE PORTUGAL 
TIRADA POR ANTÓNIO BARRETO

uvjyou

Na quarta-feira, dia 28 de Agosto de 
2013, sentiu-se o acelerar do ritmo na 
Universidade de Verão, com vários 
trabalhos/tarefas que foram sendo 
distribuidos para os vários grupos 
realizarem. Começámos a manhã 
com o painel “Falar Claro” com Car-
los Coelho e Rodrigo Moita de Deus, 
que nos presentearam com uma ex-
celente aula sobre oratória. Todos os 

presentes acharam bastante útil, im-
portante e no fundo essêncial. Foi um 
momento de grande aprendizagem 
e também de diversão. E como o tra-
balho é muito, aproveitam-se todos os 
momentos livres para relaxar, descon-
trair e no fundo socializar. Às 14h30 
em ponto, prosseguiram os trabalhos 
com mais uma elucidativa e muito útil 
aula com o tema “Um retrato de Por-

“Pegando no exemplo do antigo primeiro-ministro Eng. José Sócrates, a pop-
ulação confunde muitas vezes um bom orador com um bom político. Nem 
sempre um bom orador é ,ou pode vir a ser ,um bom político. Tendo em nos-
sa presença alguém que pensamos ser um óptimo orador mas um péssimo 
político, o que podemos fazer para mostrar isto mesmo?” 
Daniel Pinheiro – Grupo Bege 

Esta questão que foi colocada aos dois oradores da manhã (Rodrigo Moita 
de Deus e Carlos Coelho) é elucidativa de uma realidade existente no nosso 
País. A resposta dos oradores descansou-nos pois ambos transmitiram a 
certeza que ser um bom orador é algo que se pode aprender com o tempo, 
mas que um bom orador que seja mau político acaba por se descobrir com 
o tempo. Sendo que um bom politico que seja bom orador consegue sempre 
superar aqueles que são apenas bons oradores. 

António Barreto deu um elucidativo relato de Portugal, tendo como pano de fundo dados estatísticos da PorData

tugal” brilhantemente conduzida pelo 
Professor António Barreto. No final da 
mesma voltámos “à carga” durante a 
reunião dos grupos de trabalho e ape-
sar do trabalho apertar, mesmo assim 
ninguém perdeu o entusiasmo nem 
muito menos a vontade de alargar 
horizontes. A todos os alunos da 11ª 
edição da UV, não desanimem, pois 
Juntos Superamos Desafios!

A FRASE DO DIA

A MELHOR PERGUNTA

ESTE YOUJUV É PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO Nº 3 DO JORNAL DA UNIVERSIDADE DE VERÃO 2013
NOTA: O JUV NÃO EDITA O TEU TEXTO

Painel da aula “Um retrato de Portugal”

Edição e Revisão 
João Fanfa 
Rodolfo Cardoso 

Fotografia 
Maria Nascimento 
Carolina Almeida 

Título e Sub-Título 
Gonçalo Melo 
Nuno Lopes 
Maria Nascimento 

Redacção 
Rodolfo Cardoso 
Nuno Lopes 

Frase do Dia 
Carolina Almeida 
Beatriz Branco 

Like 
Beatriz Branco 
João Fanfa 


