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10H00 “Clima, Ambiente e Energia”, 
 com António Costa Silva

14H30 “Forças e fraquezas da economia 
 portuguesa”, com Daniel Traça

20H00 Jantar-Conferência com Carlos Moedas

10h00 
não são 10h01...

A nossA 
IntrAnet
A Intranet da UV é uma ferramenta im-
prescindível!

Nela podes consultar o programa, partici-
par no JUV, lançar sugestões ao Diretor da 
UV, responder a desafios, publicar as tuas 
fotos, fazer perguntas aos nossos oradores.

navega em univerao2017.com

o FAcebook 
oFIcIAl dA UV

o facebook está cheio de pági-
nas criadas por antigos grupos 
da UV. no entanto, a nossa pá-
gina oficial é só uma: 

facebook.com/univerao 

A pontualidade está 
nos genes da UV. 
lembra-te sempre que 
o pequeno-almoço 
termina às 09H50 e que 
os trabalhos começam 
diariamente às 10H00.

Para que não fiques privado de notícias 
durante esta semana, a UV lança diaria-
mente uma revista de imprensa, nacional 
e estrangeira.

Nada te vai passar ao lado.
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Hoje não percas!

Juv
o qUe é o YoUJUV ?

A partir de amanhã, o JUV passa a incluir 
diariamente uma folha editada por dois 
grupos sorteados.
No dia marcado, o teu Grupo deve aceder 
à Intranet para preencher com criatividade 
e abordagem original os seguintes campos: 

Imagem do dia e legenda: ilustra um mo-
mento que consideres relevante nesse dia 
e legenda-o! Usa fotografia, desenho, car-
toon ou outro recurso visual.

notícia: faz de repórter da UV. Não te es-
queças do Título e do Subtítulo.

Frase do dia: regista a melhor citação de 
um dos convidados do dia e justifica.

A melhor pergunta: cita a melhor pergun-
ta feita por outro Grupo e justifica.

Fazemos “like” a um Grupo: nomeia o 
Grupo que, na vossa opinião, se destacou 
nesse dia e justifica.

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

Ficha técnica: quem fez o quê no vosso 
YouJUV?

Gostas de fotografar? Regista a tua 
aventura na UV em imagens diverti-
das, oportunas ou inesperadas. Acede 
à intranet com a tua password e faz 
upload das fotografias em youFotos. 

o JUV publicará 
as melhores.

Fotos
you

O que trouxe tantos jovens a este curso político? Eles respondem.

Inês Rios
Grupo Rosa

Gostei da experiência da Universidade Europa e quis aprofundar, sa-
bendo que a UV é mais completa. 

Esmael Teixeira
Grupo Castanho

Quero conviver e aprender com altos quadros do PSD para poder 
levar esses conhecimentos para Cabo Verde.

MotIVAção

sIMão rIbeIro 
nA IntrAnet

Durante toda a semana, o 
Presidente da JSD responde às 
tuas perguntas. Vai à Intranet e 
agarra a oportunidade!

Iniciaram-se os trabalhos em Castelo de Vide. Contamos convosco para 
fazer desta edição a melhor UV de sempre! Boa sorte!

coMeçoU A UV

Atenção
No dia sorteado, submete 

o teu YouJUV até às 20h00



As respostas de 
Pedro reis

nuno brochado
Grupo castanho

É um facto que homens e mulheres estão em desi-
gual número na política. Mas porquê também a desi-
gualdade ainda hoje! Aqui UV e “Além Mar”.

R: Não há nenhuma desigualdade que seja natural, ou 
saudável ou recomendável. É um dever de todos lutar 
por termos ainda mais mulheres em lugares cimei-
ros da nossa sociedade; a começar pela política onde 
temos na História, excelentes exemplos de grandes 
Mulheres por todo o mundo.

Inês Jacinto
Grupo roxo

Tendo em conta toda a sua experiência, o que faz de 
alguém um “bom político”? 

R: Visão, determinação, preparação, caráter, liderança 
e comunicação.

Grupo Amarelo – João Cardoso

Grupo Azul – Eduardo Fernandes

Grupo Bege – David Capitão

Grupo Castanho – Rafael Alves

Grupo Cinzento – João Casaca

Grupo Encarnado – Miguel Lopes

Grupo Laranja – Diogo Pimpista

Grupo Rosa – Inês Rios

Grupo Roxo – Inês Jacinto

Grupo Verde – Nuno Serras

Nota: o Coordenador é um porta-voz. 
Orienta as reuniões e assegura a distribuição 
equitativa das intervenções pelos membros 
do grupo.

Usa a nossa hashtag
Insere #UV2017 nas tuas publicações nas redes sociais.

os 10 
coordenAdores

AMArelo

- É a cor do sol e representa a vida;
- Representa os descobrimentos e o mundo, 
presente na esfera armilar da bandeira nacional;
- É a cor do ouro, que é valioso tal como 
todos os participantes da UV 2017.

AzUl 

Desde a formação do reino de Portugal que a 
cor azul esteve associada ao nosso povo e às 
nossas conquistas.
Atingindo o expoente máximo na época dos 
Descobrimentos, o azul ficou marcado como 
a cor da determinação e da génese lusitana.
Mais recentemente o azul voltou a ser desta-
que na nossa história: a adesão à UE.
Por último, num clima político instável nestes 
últimos dias, o Presidente da República trans-
mite serenidade, confiança e competência 
através da sua gravata azul.

beGe

1. Combina com a cor da roupa da nossa con-
selheira no dia da abertura da UV;
2. Esta cor simboliza sonhar profundamente e 
nós somos sonhadores. Fazemos a diferença;
3. Bege é uma cor transversal, aplicável em 
todo o lado, tal como deve ser a curiosidade.

cAstAnHo

Terra — É de onde tudo provém e é nela que 
nos baseamos;
Madeira — Começámos a construir as carave-
las que nos levaram a tocar naquilo que antes 
todos achavam, por força do mar revolto, 
simplesmente impossível;

Cacau — Castanho do chocolate, doce como 
o nosso povo e apaixonante como as nossas 
paisagens.

cInzento

Representa 3 grandes elementos do universo:
1. O corpo, a cor da estabilidade, da ordem 
e da continuidade como o templo de Pedra 
que perdura pelas gerações e pelos séculos;
2. A mente, como a massa cinzenta que nos 
dá a razão e a consciência;
3. A alma que se reinventa e reforça como a 
Fénix que renasce das cinzas.

encArnAdo

1- Representa o sangue dos que morreram 
servindo a nação: símbolo da vida (simbolis-
mo da bandeira portuguesa);
2- Símbolo de paixão/amor que espelha 
o compromisso, a união, sorte e o envolvi-
mento. Como reverso da moeda, representa 
a guerra, o perigo e as forças destruidoras. 
Cabe-nos, enquanto seres humanos, escolher 
o lado da moeda que queremos usar (nós es-
colhemos o lado do bem);
3- Símbolo de liberdade de expressão e ação 
(revolução dos cravos). 

lArAnJA

- Liberdade; Prosperidade e sucesso; Social-
democracia.

rosA

- Representa a nossa juventude e positivismo;
- Está aliada ao companheirismo e espírito de 
solidariedade;

- Apresenta-se com cor apaziguadora e 
suave, permitindo a analogia aos sonhos cor-
-de-rosa, opondo-se ao extremismo.

roxo

- Castelo de Vide, nosso anfitrião durante esta 
Universidade de Verão e grande centro de 
participação política a nível nacional, situa-se 
do Alentejo. O roxo, que remete à uva e ao 
vinho, simboliza a economia do Alentejo, que 
deve muito ao seu distinto vinho;
 - Depois da queda do império romano do 
ocidente, sobreviveu o império do oriente, co-
nhecido como império bizantino, que durou 
mais que o império no seu total. A bandeira 
do império bizantino tinha a cor roxa, o que 
demonstra a sua importância;
 - Foi a cor do luxo e ostentação no império 
bizantino, identificativa da nobreza e elite da 
época. Além do mais, sendo uma das cores 
mais recentes entre as existentes, pode sim-
bolizar a juventude, como a que está aqui 
reunida nesta universidade de Verão.

Verde 

1 – A cor verde significa a esperança, significa-
do idêntico ao da bandeira portuguesa;
2 – A cor verde simboliza a preservação do 
ambiente, passando uma mensagem muito 
importante numa altura em que as altera-
ções climáticas tornam-se cada vez mais um 
assunto bastante relevante a cada dia que 
passa, visto que afeta o nosso futuro e o dos 
nossos descendentes;
3 – No semáforo, a cor verde significa que 
existe a permissão para se avançar, ou seja, 
progredir em direção ao futuro desejável.

A nossA cor é A MelHor PorqUe…

Ansiedade, emoção e expectativa marcaram a Sessão Solene de Abertura da UV. Recorda esses momen-
tos com a fotorreportagem do JUV.

Rodrigo Breia
Grupo Rosa
O debate sobre a eutanásia, 
pela troca de argumentos.

Sessão de Abertura

“eM  PUlGAs”
O JUV quis saber quais os oradores que suscitam mais interesse 
aos alunos. Aqui estão algumas respostas.

João Vale
Grupo Bege
A sessão com o antigo presi-
dente, Prof. Cavaco Silva.

À dIstâncIA 
Cinco personalidades seguem à distância os trabalhados da UV 
e vão responder através do JUV às vossas perguntas escritas.
Assim, se quiseres questionar o Prof. António Barreto, a apre-
sentadora Catarina Furtado e o comissário europeu Carlos 
Moedas, tens até às 13.00 horas de hoje para o fazer em papel 
e até às 14.30 horas pela Intranet. 


