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A comunicação não é o que nos sai 
-

CITAR, CLARO! Mensagens que 
os uvianos retiveram

10H00 “O que temos de fazer para ter uma economia 
Daniel Bessa

14H30

de Paulo Rangel

17H30

20H00 Leonor Beleza

HOJE NÃO PERCAS!

    MANCHETE PROPOSTA POR RICARDO CARLOS (GRUPO 
CINZENTO) E SELECIONADA POR ZECA MENDONÇA, 
ASSESSOR DE IMPRENSA DO PSD.
*
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O JUV desaconselha-o

-

Não brincávamos quando dizíamos que esta é a semana mais mediática 
da política portuguesa. 

-

Alexandre Duarte Silva 
(Grupo Bege)

you
FOTOS

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

O DESCANSO 
É DE OURO!

O JUV lança a seguinte competição

Dra. Leonor Beleza

Sê original e ganhas prémios fantásticos!

NOTAS IMPORTANTES: 

1.

2. -

3. 

O JUV
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António Afonso
Grupo Laranja

Infelizmente são recorrentes as agressões aos agentes de 
autoridade pública. Que medidas considera relevantes para 

R: O Governo já procedeu à alteração da Lei geral sobre 
essa matéria. A pena aplicável era até 5 anos e passou de 
1 a 5 anos.

AS RESPOSTAS 
DE MIGUEL MACEDO

José Ramos Andrade
Grupo Roxo

Dado o aumento da criminalidade em Portugal, não seria me-
lhor o recrutamento de mais forças de segurança para uma 

R: Não se registou aumento de criminalidade em Portugal 
nos últimos 3 anos. Pelo contrário, a criminalidade geral e a 
criminalidade violenta e grave têm diminuído de forma sus-
tentada.  Portugal é um dos Países com menor taxa de crimi-
nalidade na Europa, é um País seguro e um destino seguro.

Irreverente
Rosina Pereira
Amarelo

Heterogéneo  
David Gonçalves Pereira
Azul

Unido
Tomás Cunha
Bege

Extraordinário
André Martins
Castanho

Acolhedor
Rodrigo Ataíde
Cinzento

NUMA PALAVRA!
Chegaram no início da semana, vindos de sítios bem diferentes e distan-
tes. Não se conheciam mas criaram laços e espírito de equipa. Eis como 

Dedicado
Luís Laranjo Matias
Encarnado

Solidário
António Afonso
Laranja

Diverso
Carolina Ferreira
Rosa

Coeso
André Saraiva
Roxo

Amigável
Maria Goreti da Silva
Verde

Pergunta do JUV: do que estás 
a gostar mais nesta Universidade de 

Da aula com o Eng. Carlos Pimenta. A 
sua comunicação connosco foi muito 
apelativa e interativa.

Ana Margarida Macieira 
(Grupo Encarnado)

Da camaradagem! Não trabalhamos 
cada um para seu lado: estamos sem-
pre todos juntos a trabalhar!

Bárbara dos Santos Lopes 
(Grupo Rosa)

Do momento cultural. Em toda a UV, 
este é a atividade mais distinta de tudo 
o resto, trazendo o lazer. São breves 
instantes que fazem toda a diferença.

Rita Rebelo 
(Grupo Laranja)

ACIMA DE TUDO...
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RESUMOS DIÁRIOS NA UVTV 
Assiste à programação da Televisão da Universidade de Verão! Podes 
fazê-lo no quarto, nos televisores do hotel e também na Intranet!

Gonçalo Lopes de Andrade
Grupo Verde

Como vê o crescimento dos partidos anti-Europa nas eleições 
-

R: Com preocupação mas como um desafio que reforça 
a minha convicção que há muito a fazer para demons-
trar as vantagens da integração europeia no quadro da 
globalização. Chegou a hora dos europeístas não serem 
preguiçosos.

AS RESPOSTAS 
DE ANTÓNIO VITORINO

João Carlos Ferreira
Grupo Laranja

Como vê a evolução das ideologias socialista e social-de-
mocrata numa Europa cada vez mais adepta de ideologias 
extremadas em detrimento de ideologias moderadas. 

R: 
reinventar o combate às desigualdades sociais e promover a 
competitividade da economia europeia no contexto da globa-

-
líticas redistributivas já não produzem os resultados esperados.

O JUV
É FIXE!

POLÍTICA 
INTERNACIONAL 
NA UV
para falar das atuais tensões no Mundo que nos fazem interrogar: estaremos com uma 

Marisa Rito, Verde

Ana Araújo, Amarelo
Hoje em dia existem dezenas de milhares de sites de movimentos radicais.

Lorena Souza, Bege
Numa conversa entre Durão Barroso e Putin, o Presidente Russo disse que poderia “tomar” Kiev em duas semanas. O 
Kremlin criticou a divulgação desta conversa mas não a desmentiu.



“ O poder é o refugio perfeito para a ignorância” - Prof. Dr. Daniel Innerarity 
Esta frase traduz na perfeição o oportunismo de quem faz uso do poder político para enco-
brir, muitas vezes, a sua incompetência na resolução dos problemas que envolvem a nossa 
sociedade, dando uma mostra da falta de humildade, excesso de arrogância e comodismo. 
Assim, o Professor Innerarity leva-nos a envergar pelo caminho da formação séria e da 
modéstia.

LIKE
Equipa Laranja: Grupo multidiscipli-
nar, solidários no grupo e entre grupos, 
diplomatas.

“Não há politica sem comunicação”. 
Aula “Falar Claro” 

Ainda não houve uma intervenção armada 
na Ucrânia pela comunidade internacional, 
visto que os EUA estão concentrados noutros 
pontos geográficos, como o Sudeste asiático. 
Aula Mónica Ferro 

“Metade dos conflitos no mundo voltaram a 
“acender-se” por causa da pobreza e das as-
simetrias de acesso a recursos naturais”. 
Aula Mónica Ferro

HOJE 
APRENDEMOS QUE:

GRUPO VERDE

¡NUEStRO HERMANO!

uvjyou

A Universidade de Verão teve o prazer de 
acolher o Prof. Dr. Daniel Innerarity no dia 
2 de Setembro e foi desafiado pelo anfi-
trião, Dr. Carlos Coelho, a partilhar com os 
jovens presentes o seu pensamento sobre a 
seguinte questão: “O que significa governar 
no séc. XXI”. A reposta ao tema sugerido foi 
natural, evitando as 25 páginas que tinha 
preparado, cativando os ouvintes através 
de pensamentos sofisticados e adiantou que 
se ia dirigir à audiência em Castelhano. 
“Governar nasce de um desacordo face ao 
curso natural das coisas” Segundo o filóso-

fo, a política do séc.XXI tem um lado trágico 
que é o facto de o governo não conseguir 
agradar a toda a população, ou seja, o go-
verno ao corrigir algo acaba muitas vezes 
por causar algum aspecto indesejado, dei-
xando claro que o governo em causa não 
pode fechar os olhos à realidade e que as 
críticas e manifestações são as informações 
mais importantes para um líder. “Há mais 
livros que ensinam a ganhar eleições, do 
que aqueles que ensinam a governar” No 
entanto, recorrendo a uma ideologia de 
Freud que consiste na impossibilidade de 

Numa recente entrevista afirmou que ao longo dos últimos anos o poder dos políticos tem 
vindo a ser enfraquecido originando muitos dos problemas que hoje nos confrontamos. 
Quais são os principais factores deste enfraquecimento e não considera que isto resulta 
também de um enfraquecimento da democracia? Grupo Azul 

Foi a pergunta que levou à frase do dia escolhida, onde o Prof. Dr. Daniel Innerarity afirmou 
que quem tem poder não tem a necessidade de aprender e que a política esta em constan-
te aprendizagem. Quanto ao tema enfraquecimento do poder político e o debilitamento 
da democracia não estão directamente relacionados, pois há sempre um condicionador.

educar, curar e governar, Daniel Innerari-
ty apela não só à política inteligente mas 
também evidencia a necessidade de haver 
compatibilidade entre sistemas (económico, 
imprensa e jurídico) com o propósito de go-
vernar uma sociedade complexa. Antes de 
falar do tema da crise, Daniel Innerarity fez 
um balanço do futuro como algo imprevisí-
vel e que impossibilita a tomada de deci-
sões razoáveis e positivas. Despediu-se com 
uma proposta aos jovens da UV: aproveitar 
a crise, nem que seja para aprender com os 
erros de gerações anteriores.

A FRASE DO DIA

A MELHOR PERGUNtA

A descontracção tomou conta do 2º jantar da Universidade de Verão 2014

ESTE YOUJUV É PARTE INTEGRANTE 
DA EDIÇÃO Nº 3 DO JORNAL DA 
UNIVERSIDADE DE VERÃO 2014

Um dos “25 grandes pensadores do mUndo” esteve em Castelo de vide

“Foto do dia” - João Figueiredo (UV) 
“Notícia do dia” - Miguel Mourato 
“Frase do dia” - António José Diogo 
“Pergunta do dia” - Miguel Mourato 
“Hoje aprendemos que” - Marco Correia, Marisa Rito 
“Like ao grupo” - Todos 
Revisão e edição - Marisa Rito, Miguel Mourato



Há mais livros sobre como chegar ao Governo do que livros a ensinar o que fazer no Go-
verno – Daniel Innerarity 

Uma constatação tão simples que demonstra a necessidade de progresso na arte de bem 
governar.

LIKE
Verde – Integram um grupo coeso, parti-
cipativo e fomentam a convergência dos 
debates e das ideias.

-O medo está inerente ao talento 

-Mensagens curtas, simples e concisas con-
seguem um efeito poderoso na comunicação 

-A Europa está em paz há tanto tempo que 
não consideramos a guerra familiar 

-Mesmo os oradores mais conceituados não 
têm repostas simples para perguntas simples 

-Um bom sistema organizacional é aquele 
que resiste a más decisões 

CONFERêNCIA DESAFIA 
ALUNOS A “FALAR CLARO”

uvjyou

Ontem, pelas 10 horas, realizou-se uma con-
ferência intitulada “Falar Claro”, subordinada 
ao tema da comunicação e expressão politi-
ca. Teve como oradores três figuras que nos 
acompanham ao longo desta Universidade 
de Verão: Paulo Colaço, Nuno Matias e Car-
los Coelho. Numa primeira fase, os conferen-
cistas abordaram a forma de melhor comuni-

Tendo em linha de conta, a teoria de MacKinder sobre o “Heartland”, ou seja, a conquista de 
um espaço vital, este situado na Europa de Leste. Será que Putin, atua segundo esta teoria? 

João Carlos Ferreira – Grupo Laranja 

A FRASE DO DIA

A MELHOR PERGUNtA

HOJE 
APRENDEMOS QUE:

GRUPO LARANJA
ESTE YOUJUV É PARTE INTEGRANTE 
DA EDIÇÃO Nº 3 DO JORNAL DA 
UNIVERSIDADE DE VERÃO 2014

Ana Lourenço 
António Afonso 
João Barbosa 
João Ferreira 
João Lopes 
Lara Rocha 
Nuno Reis 
Rita Oliveira 
Rita Rebelo

car e de expressar pontos de vista, sejam eles 
de forma escrita ou oral. Aqui, os alunos da 
UV aprenderam a importância das questões 
estéticas na transmissão da mensagem dese-
jada, já que 93% da atenção do receptor se 
foca em elementos visuais e vocais. 

Também mereceu destaque a simplicidade 
que se deve usar no discurso através da má-
xima KISS (Keep it Short and Simple). Segui-
damente, a conferência abordou um tema 
bastante importante para a vida política: a re-
lação com os meios de comunicação social. 

Este tema foi dividido em dois: a forma como 
se deve estabelecer contactos formais com a 
imprensa e a postura que se deve tomar pe-
rante os media.

Para finalizar, os oradores deram 15 dicas 
para falar em público que, sendo simples, 
são muito úteis para uma melhor transmissão 
da mensagem tendo em conta a audiência. 
A participação dos alunos foi das mais ele-
vadas da semana no período final reservado 
para o “Catch the Eye”.

Alunos concentrados às palavras de Carlos Coelho


