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O Presidente da Comissão Europeia, 
Durão Barroso, e o cientista políti-
co Miguel Monjardino seguem a 
UV à distância. São duas das perso-
nalidades que acederam ao convite 
de responder através do JUV às vos-

sas perguntas escritas. Se os quiseres questionar, tens até às 
13.00 horas de hoje para o fazer, em papel ou pela Intranet. 

Cumpre os mesmos prazos se quiseres dirigir perguntar ao 
nosso convidado ao jantar, Daniel Innerarity.
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À distância 

São jovens, bem-dispostos, gostam de política, vieram de todo o país para aprender e fazer amigos. São os participantes 
da UV 2014 e já estão em Castelo de Vide!

10H00
Carlos Pimenta

14H30
Miguel Poiares Maduro Vs Rui Tavares

20H00 – Jantar-Conferência com Daniel Innerarity

Hoje não percas!

Nº 1O FACEBOOK 
OFICIAL DA UV

Navega em univerao2014.com

A NOSSA 
INTRANET:

-
-
-

facebook.com/univerao 

TOMA NOTA!

-
-

youFotos

HUGO SOARES 
NA INTRANET

Agarra a oportunidade!

Cá estamos!

-

Imagem do dia e legenda: ilustra um 
momento que consideres relevante nesse 

-

Notícia:
esqueças do Título e do Subtítulo

Frase do Dia: regista a melhor citação 

O QUE É O YOUJUV ?
A melhor pergunta: cita a melhor 

Fazemos “like” a um Grupo: no-
-
-

Hoje aprendemos que: a UV 
ensinou hoje alguma coisa ao teu 

Ficha técnica:

ATENÇÃO

YouJUV até às 20h00
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Ana Lourenço
Grupo Laranja

A sociedade acusa muitas vezes os partidos de serem an-
tiquados e de apenas olharem aos seus interesses. Se for 
melhor para o país, na sua opinião, o PSD deverá coligar-
-se com a esquerda? O PSD estará preparado?

R: Durantes estas quatro décadas de democracia em Portugal, 
o PSD é o partido que mais mostras tem dado de abertura ao 
diálogo e trabalho conjunto em nome do país.
Em 2010, quando o governo socialista disse que era preciso 

-
do que não havia tempo para qualquer outra medida, o PSD 
– na altura já liderado por Pedro Passos Coelho, aceitou no 
Parlamento aumentar os impostos. Fê-lo porque sabia que isso 
podia ser importante para evitar um pedido de ajuda externa a 
Portugal.

-

reforma da Segurança Social.

JOSÉ MATOS ROSA 
RESPONDE

querem saber se os entendimentos são à direita ou à esquerda, 
querem é medidas sérias e corajosas. É isso que vêem neste 
governo e querem continuar a ver em governos futuros.

Grupo Encarnado 

transmitir para a população os objectivos e melhorias do 
país. O que deveria ser feito para que a informação che-
gasse à população?

R:
portugueses estão cientes do ponto de partida deste Governo e 
do muito que se andou até aqui.
Ainda não estamos no ponto de chegada ideal, mas não passa 
despercebido aos portugueses o trabalho árduo e indispensável 
que temos feito para lançar as bases de um país novo. E muito 
há ainda a ser feito. Em todo o caso, tivemos num passado 
muito recente um governo que era exímio a comunicar e terrível 
a governar. Esse é o exemplo que não queremos seguir.

AS RESPOSTAS DE 
MARCO ANTÓNIO COSTA

Grupo Laranja

Qual o papel da Juventude na construção deste novo 
Portugal que se pretende implementar?

R:
um novo conceito de exigência de serviço público. Importa sa-
lientar que ainda teremos de vencer a velha política em 2015 
para continuarmos a construir o Novo Portugal. 

Grupo Encarnado

Quais os pontos fulcrais nos próximos anos para Portugal? 
A próxima bandeira do PSD não deveria passar pela nata-
lidade? E quais as medidas a adoptar?

R: 
tempos. A Europa no seu conjunto tem perdido vitalidade a esse 
nível mas países como Portugal apresentam níveis anormalmente 
baixos em termos de renovação de gerações. 

-
-

dade. As medidas a tomar terão de ser de carácter transversal e 
multi-sectorial, abrangendo matérias como a saúde, segurança 

da estratégia, construir consensos e avançar. Sugiro que leia o 
relatório elaboração pela comissão independente que o PSD 
convidou para apresentar propostas.

AMARELO
-

que ‘os loucos de hoje são os génios de 
amanhã’. Por exemplo, Galileu provou a 
teoria heliocêntrica

-

- Amarelo tem uma forte conotação com 
a energia e a origem das coisas. Dos 
grupos presentes na UV 2014, o Grupo 
Amarelo é o único que detém uma cor pri-
mária como símbolo. Isto, porque o futuro 
constrói-se hoje, com base no passado

AZUL 

uma cor que associamos ao céu e ao mar. 

LARANJA
- É a cor da ideologia que nos arde no peito
- É a cor de um símbolo da nossa cultura: 
a bela, mui doce e quiçá a mais saborosa 
Laranja do Algarve

ROSA

concilia
-

rente fragilidade com os espinhos que crava 
nos seus inimigos (emancipação da mulher)

na política

-
-

cançar este átrio de qualidades ao longo 
da semana
- Desde o berço da nação, um dos símbo-

cor em prol do país, sempre cientes do 
nosso passado.

BEGE
- É versátil porque se adapta às mais diver-
sas situações não sendo uma cor demasia-
do viva nem demasiado triste
- Transmite uma sensação de calma e passi-
vidade, representando também a igualdade 
de géneros

anos de democracia pois representa a sua 

CASTANHO

- Castanho: elas, castanhas, quentes e boas; 
eles, castanhos, doces como o chocolate.

CINZENTO
-

- Cor do elefante (força, imponência, vigor, 
balanço entre elegância e força)
- Cor neutra

ENCARNADO
- Sangue derramado ao longo da nossa 

- Coragem, paixão e determinação
- Garra

ROXO

antiga apenas o imperador a poderia usar

junção de duas ideias, sendo o ponto de 
partida para um futuro em construção

-
nidos em Castelo de Vide para jogar este 
campeonato da UV 2014.

VERDE 
- Verdinhos: inexperiência política e os ca-
loiros da UV
- Via verde: inovação portuguesa
- Semáforo: é a cor mais proactiva dos 

A NOSSA COR É A MELHOR PORQUE… OS 10 
COORDENADORES

Grupo Amarelo

Grupo Azul 

Grupo Bege

 – Frederico Mota

Grupo Encarnado – Luís Serra Sousa

Grupo Laranja

– Luís Baltar 

Grupo Roxo – José Miguel Anjos

Grupo Verde – Marco Correia

-
buição equitativa das intervenções pelos 
membros do grupo.

O ARRANQUE
A Sessão Solene de 
Abertura da UV é 
sempre vivida com 
ansiedade e emoção.
Agora que tudo co-
meçou, está nas tuas 
mãos construir o su-
cesso da 12ª edição.


