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Rita MouRo

GRupo azul

O essencial é produzir para exportar.

RodRiGo aMaRo
GRupo Cinzento

É mais fácil levar a fonte ao burro, do 
que o burro beber a água.

Jornal da Universidade de Verão 2014 | Ano XII  -  Nº 4

Director: Carlos Coelho | Director Adjunto: Paulo Colaço | Imagem: Júlio Pisa
Fotografia: João Figueiredo | Periodicidade: Diária | Tiragem: 150 exemplares

nº 4

ana aRaújo
GRupo aMaRelo

A economia portuguesa não cresce 
desde 2000.

luís BaltaR
GRupo Rosa

Uma economia assente num sector 
muito específico é muito mais débil.

10H00 “Portugal envelhecido: promover a natalidade”, 
com joaquim azevedo

14H30 “Portugal e o PSD: 40 anos de democracia”, com 
Marcelo Rebelo de sousa

17H30 Reunião dos Grupos de Trabalho

20H00 Jantar-Conferência com antónio Murta

Hoje não peRCas!

      Manchete sugerida por Frederico Barreiros 
Mota, grupo Verde, atraVés do “desaFio do JuV”*

ECoNomIA à BEssA! 

BeM dito!
o joão pedro oliveira, do 
Grupo Amarelo, sublinhou uma frase 
ouvida no jantar-conferência com 
António Vitorino: “Nós europeístas 
devemos mobilizar-nos através de 
factos e argumentos para combater 
juntos o populismo”.

olHa lá o CostinHa 
no VeRão total da Rtp... :)

(Imagem e legenda enviadas por Luís 
pinho da Costa, Grupo Castanho)

you
Fotos

o Fausto aMaRal é:
- Dedicado (Sara Lopes Madureira, Grupo Castanho)

- Leal (João Luís Ferreira, Grupo Encarnado)

a Filipa RaFael é:
- Energia (Rita Almeida Neves, Grupo Bege)

- Impecável (Pedro Esteves, Grupo Roxo)

o joRGe VaRela é:
- Solidário (João Camarneiro, Grupo Amarelo)
- Porreiro (Francisco Potier Dias, Grupo Azul)

o paulo pinHeiRo é:
- Entusiasta (Rita Oliveira, Grupo Laranja)

- Comunicador (Ana Carvalho, Grupo Verde)

a teResa azoia é:
- Dedicada (Miguel Maia, Grupo Rosa)
- Dinâmica (Luís Girão, Grupo Cinzento)

toMáMos 
nota

O MEu CONSELhEIRO!
Eles caracterizaram o seu Conselheiro numa só palavra

uVtV 
Quando não puderes assistir à programação da uVtV no televisor do 
teu quarto, podes descarregar os vídeos na intranet.

suGeRe
Não deixes para depois 
uma sugestão que possas 
dar agora. O Diretor da UV 
responde-te sempre e a UV 
melhora com as tuas propos-
tas e observações.



Ana Carolina Sousa
Grupo Cinzento

Qual a realização na área da saúde que mais deseja-
va que a Fundação Champalimaud alcançasse?

R: Gostaria que contribuíssemos significativamente para 
tornar o tratamento do cancro muito mais compatível com 
a manutenção da condução de vida ‘normal’. Estamos a ir 
por esse caminho através da utilização da radioterapia - 
em vez, nomeadamente, da cirurgia. É claro que o grande 
objetivo é curar!

José Alberto Ferreira
Grupo Rosa

A “fuga de cérebros” pauta a imigração portuguesa 
da atualidade. Considera que estes emigrantes pode-
rão trazer, no futuro, valor acrescentado ao país caso 
regressem? Se sim, que tipo de medidas deveriam ser 
tomadas para gerar benefícios compensadores dos atu-
ais custos económicos e sociais da onda de emigração?

R: Partilho da preocupação nacional em torno da emigra-
ção atual, claro. Proponho que a olhemos como oportu-
nidade. Precisaremos daquilo que aprendem lá fora, das 
suas novas experiências. Na Fundação Champalimaud 
seguimos os que saíram nas áreas que nos interessam e 
mantemos os contactos.

As rEsPostAs 
dE LEoNor 
BELEzA

In & Out
Eles dizem o que estão a gostar mais e menos na UV

Sara Garcez, Cinzento
Aquilo de que estou a gostar mais é da oportunidade que me está 
a ser dada de falar em público, de poder “errar” neste ambiente 
familiar e assim conseguir melhorar. 

Miguel Gormicho Duarte, Amarelo
Acho que faz falta uma atividade de convívio entre todos os grupos, 
integrado no programa, para que nos possamos conhecer melhor.

o JUV falou com o António José Diogo, do Grupo Verde. Ele é o aluno 
mais novo da Universidade de Verão 2014.

Quisemos saber se o nosso “benjamim” acusa a pressão de estar connosco 
em Castelo de Vide. “Não”, diz o António, “sinto-me muito acarinhado e 
protegido por todos. Para além disso, faz-me bem contactar com colegas 
mais velhos. Alguns estão licenciados em áreas do meu interesse e outros já 
a trabalhar. Aprendo muito con todos. Posso resumir a minha semana aqui 
com duas palavras: caminho e experiência!”

Falou e disse!

“CARinho e expeRiênCiA”

O prEsidEntE 
rEspOndE

À hora de fecho desta edição do JUV, 
o presidente da Jsd já tinha respon-
dido a todas as perguntas que até a 
esse momento lhe tinha sido dirigidas.
Aproveita a tua oportunidade!

As rEsPostAs 
dE CArLos 

MoEdAs

David Gonçalves pereira
Grupo Azul

Quais as suas expectativas sobre a nova missão que 
irá iniciar como Comissário Europeu?

R: o novo Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude 
Juncker, apenas irá formalizar a composição da sua equipa 
durante a próxima semana. os Comissários designados irão 
realizar audições no Parlamento Europeu que votará a cons-
tituição final da futura Comissão Europeia. Aguardo com 
natural entusiasmo a possível designação como Comissário 
Europeu, sabendo a elevada responsabilidade que irei assu-
mir na defesa dos interesses dos 500 milhões de cidadãos 
que residem no conjunto dos 28 Estados-Membros.
Com vontade, determinação e muito trabalho, assumirei 
este novo desafio político no sentido de contribuir para 
aumentar a competitividade da economia europeia e me-
lhorar a qualidade de vida das populações.

José Ramos Andrade
Grupo Roxo

Com o estado económico e social do país, qual o futu-
ro de Portugal relativamente ao desemprego jovem e 
as novas oportunidades?

R: No passado mês de Julho, a taxa de desemprego jovem 
fixou-se nos 35,5%, um valor substancialmente mais baixo 
face ao verificado em Abril do ano transacto quando al-
cançou os 42,5%.
Apesar da melhoria significativa, o Governo português tem 
continuado a desenvolver e a implementar novos progra-
mas de emprego e formação para os jovens portugueses, 
destacando-se o Impulso Jovem, o Garantia Jovem ou o 
Programa retomar.
são programas importantes que visam garantir a melhoria 
das qualificações académicas das novas gerações e per-
mitir uma rápida entrada no mercado de trabalho.

ApRenDi que
Com PAulo RAngEl, 
FiQuEi A SAbER QuE...

“As palavras voam e os escritos permanecem”
Daniela Duarte, Castanho

“Nos últimos 40 anos a maior e melhor reforma que 
se fez em Portugal foi a do serviço Nacional de 
saúde”.
David Gonçalves pereira, Azul

“O fim do serviço militar obrigatório é uma medida 
completamente destrutiva!”
Frederico Barreiros Mota, Castanho

o JuV SAúDA...
... o Grupo Rosa, considerado pelo Dr. paulo Rangel o melhor grupo a apresentar as suas 
propostas. parabéns! 

O JUV
é Fixe!
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