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Usa a nossa Novidades

Intranet

A aula do “Clima, Ambiente e Energia” é, tradicionalmente, das que
mais alertas faz soar nos participantes da UV. Perguntámos quais as
novidades trazidas pelo Prof. António Costa Silva. Eis as respostas.

Navega em univerao2017.com !
Francisco Morato, Roxo
A China está a começar a investir nas energias renováveis.

Daniel Fernandes, Azul
A dependência petrolífera da Europa face aos países do
Médio Oriente.
Joana Araújo, Laranja
As potencialidades de recursos naturais no nosso país.

Consulta o programa, participa no
JUV, lança sugestões ao Diretor da
UV, responde a desafios, publica as
tuas fotos, dirige perguntas aos nossos oradores.

you

Dicionário
de Cidadania

JUV

atenção aos prazos
A presente edição traz no seu interior o
youJUV dos grupos Amarelo e Roxo.
Hoje (quarta-feira) compete aos grupos
Bege e Rosa elaborar a sua própria página. Relembramos o prazo limite para inserção dos conteúdos na intranet: 19H30.

Gosto
de Política
O JUV perguntou ao Bernardo
Soveral, do Grupo Bege, por
que motivo se tinha inscrito na
Universidade de Verão. “Gosto da
política! A política é uma força que
acaba por dirigir toda a nossa vida.
Um estado sem política nunca seria
1um país livre”.

O Instituto Francisco Sá Carneiro
vai lançar um dicionário de termos
políticos e de cidadania. Podes sugerir conceitos para constarem da
primeira edição desta obra. Acede
à intranet e colabora!

Desafio da Manchete
O antigo primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva
vem hoje à UV e falará de um tema crítico para
a democracia: “os jovens e a política”.
Esta sessão será capa do próximo JUV e o título
é sugerido por ti através do “Desafio do JUV”
(consulta a tua área privada da Intranet). A redação do JUV escolherá a vossa melhor proposta!
Sugerimos-te uma tirada curta e assertiva.
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Não podemos
negociar com
a Natureza
O Prof. António Costa
Silva esteve na UV e
esta foi uma das suas
frases mais citadas
pelos uvianos.

Ouvimos...

Hoje não percas!

Os uvianos estiveram atentos à aula da manhã.

10H00 “Os Jovens e a Política:
Quando a realidade tira o tapete
à ideologia”, Aníbal Cavaco Silva

“Penso que a cidade foi a maior invenção do Homem”
António Queirós, Bege

14H30 “A Ciência muda o nosso futuro?”,
Maria Manuel Mota
20H00 Jantar-Conferência com Miguel Morgado

“O problema do mundo está na distribuição da riqueza”
Paulinho Jota, Castanho
“Uma ideia simples pode mudar o mundo”
Alcene Sidibé, Amarelo
1

As respostas de
Carlos Moedas
Giliardo Nascimento
Grupo Verde
Qual a sua opinião sobre o futuro do projeto europeu face aos enormes desafios que
se colocam neste momento?

As respostas de
António Barreto

Pedro Carvalhais
Grupo Encarnado
Quais são os maiores desafios quando se
é um Comissário Europeu português?

R: A expressão usada de “comissário europeu português” resume bem o desafio de conciliar o interesse europeu e o nacional. É que, apesar de serem
designados pelos governos nacionais, os comissários
são aprovados pelo Parlamento Europeu, ganhando
assim a legitimidade dos cidadãos europeus. Assim,
cada comissário defende o interesse comum europeu.
Estou convencido de que os jovens europeus, que Mesmo se nenhum comissário europeu representa o
beneficiam todos os dias das vantagens da UE, nunca seu país a nível europeu, todos os comissários são
aceitarão retrocessos neste projeto.
embaixadores da Europa nos seus países de origem.
R: Sou um europeu convicto e por isso otimista em
relação ao projeto europeu. A UE sempre conseguiu
ultrapassar os seus desafios. Nem que seja porque
não há nenhuma alternativa credível ao projeto europeu.

Mediateca
Na Intranet da Universidade de Verão há um espaço a que chamamos “Mediateca”. É lá que podes
encontrar, por exemplo, as apresentações trazidas
pelos nossos convidados e os vídeos da UVTV.
Não te acanhes: saca tudo!

Mais e Menos

Marco António
Grupo Azul

Acha que as eleições primárias para a liA Regionalização pode voltar a aproximar
derança dos partidos modificam a vontade as pessoas da política? Se sim, porquê?
dos seus militantes?
Creio que não. Creio que é uma falsa questão. E
R: Podem ou não modificar. O importante, todavia, é um falso problema. A Regionalização é um dispositiolhar para o resultado. As eleições primárias para a vo de reforço dos aparelhos políticos e uma maneira
liderança dos partidos, as eleições diretas para os lí- de consolidar local e regionalmente a apropriação do
deres e outras formas de sufrágio direto e de massas Estado pelas máquinas partidárias. Muito mais imporalteraram fundamentalmente o sentido dos mecanis- tantes são as eleições uninominais e as candidaturas
mos e sistemas de representação. Foram e são fontes livres e independentes.
de pura demagogia política, contrária às regras e hábitos de democracia serena, complexa, representati- Nota do JUV: o Prof. António Barreto respondeu
igualmente às perguntas da Matilde Martins da
va e programática.
Cunha (Rosa), do Miguel Lopes (Encarnado), do
Paulinho Jota (Castanho) e do Zé Miguel Fialho
(Roxo). Esses respostas podem ser lidas na Intranet
da UV.

Surpreendente

Perguntámos à Andreia Dias, do Grupo
Bege, do que estava a gostar mais e
menos nesta UV.

No segundo dia de trabalhos, perguntámos aos
participantes o que os estava a admirar mais até
ao momento.

Mais: claramente a diversidade entre os alunos.

O espírito de equipa
Rafaela Morais, Grupo Azul

Menos: a dificuldade na gestão do tempo.

A qualidade da primeira palestra, sobre ambiente.
Gonçalo Cordeiro, Grupo Laranja

Recicla
Lavoisier tinha razão:
“na Natureza nada se
cria, nada se perde,
tudo se transforma”. É
por isso que a UV te incentiva a usar as nossas
caixas de reciclagem.

Direto
ao assunto!

Respeita os teus companheiros: sê conciso nas
tuas intervenções. Estarás, assim, a permitir que
mais perguntas possam ser formuladas aos nossos
oradores.

Aprendemos
que:
Quais foram as novidades que a aula de
Daniel Traça trouxe? Os alunos respondem.
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é fixe!

Rodrigo Oliveira
Grupo Roxo

Ricardo Morgado, Laranja
O peso e a importância da produtividade
no PIB.
Matilde Martins da Cunha, Rosa
O conceito de globagitalização.

A interação entre todos, dos participantes à equipa
da organização.
Tiago Alves, Grupo Cinzento

Achei
Curioso!
Os conselheiros tentam, ativamente,
decorar os nossos nomes.
Rodrigo Breia, Grupo Rosa
Nota: o “achei curioso” é um espaço para as tuas
reflexões sobre semana que estás a viver em
Castelo de Vide. Aproveita e regista aquilo que
chama a tua atenção.

A caminho da quarta
revolução industrial
Desafio é o equilíbrio entre inovação, economia e sustentabilidade

Os jovens da UV participaram de forma ativa e atenta nas sessões
A primeira “aula” da Universidade
de Verão 2017 teve como convidado
de honra António Costa Silva, o qual
anunciou aquela que será a quarta revolução industrial. As novas tecnologias, a utilização de energias alternativas e a sustentabilidade são a matriz
do desenvolvimento a nível mundial.
“Não é possível sustentar o desenvolvimento da civilização, com base neste
ritmo frenético de utilização dos recursos”, afirmou o professor, defendendo
a importância da implementação de

LIKE
Será atribuído o Like à equipa Castanha, pelo número das perguntas
que fizeram, a sua qualidade e pertinência nos temas abordados.

HOJE
APRENDEMOS QUE:
Neste primeiro dia, aprendemos com António Costa da Silva sobre assuntos muito interessantes no âmbito do tema “clima, ambiente e energia”. Em particular, aprendemos que
a energia, e mas especificamente os recursos
energéticos, são muitos vezes usados como
arma geopolítica entre países. Por exemplo,
a Rússia já cortou o fornecimento de gás à
Ucrânia para que o mesmo não saísse da sua
zona de influência.
No período da tarde, na aula de “forças e
fraquezas da economia portuguesa”, com o
economista Daniel Traça, aprendemos que
uma das maneiras da economia portuguesa crescer é virar-se para a mercado global
em vez de se concentrar apenas no mercado
europeu. Também percebemos que o futuro
polo da economia global será a Ásia, com o
crescimento da economia chinesa.

políticas públicas favoráveis à utilização das energias renováveis. “Nós
não podemos brincar com a questão
climática”, reforçou. António Costa da
Silva partilhou ainda a sua convicção
que Portugal pode afirmar-se nestas
matérias, principalmente pela sua localização, defendendo a necessidade
de uma visão clara e linha estratégica
bem definida. “É preciso trabalhar para
inserir o país nas redes energéticas
mundiais”, frisou, algo que terá naturalmente impactos ao nível económico.

Também neste primeiro dia, foram analisadas as forças e fraquezas da economia portuguesa. Daniel Traça destacou
o fenómeno que denominou como
“globadigitalização”, sublinhando que
“temos de preparar a nossa economia
para este novo mundo”. Deixou uma
mensagem forte quanto à necessidade
de substituir o debate ideológico por
uma era do pragmatismo estratégico,
naquela que também seria uma revolução na forma como se faz política em
Portugal.

A FRASE DO DIA
“A economia do futuro é uma economia de superstars”, de Daniel Traça
Decidimos enaltecer esta frase devido à importância que o professor Daniel
Traça lhe atribuiu, como uma visão daquele que será o futuro. Foi uma das
palavras-chave da sua aula.

A MELHOR PERGUNTA
“É possível inverter os papéis em Portugal e ter os melhores, sendo reconhecidos, a trabalhar para o estado, tal como acontece noutros países como
Singapura?”, por Andreia Duque, Equipa Encarnada
Consideramos esta pergunta bastante pertinente, visto que durante a aula
do professor Daniel Traça, a situação atual e futura de países asiáticos como
Singapura foi alvo de grande admiração. No entanto, grande parte da audiência sentiu a necessidade de saber se e como tal fenómeno poderia também
aplicar-se em Portugal. Daí a importância desta questão.

GRUPO ROXO
ESTE YOUJUV É PARTE INTEGRANTE
DA EDIÇÃO Nº 2 DO JORNAL DA
UNIVERSIDADE DE VERÃO 2017

Redacção: Carolina Jesus e Joaquim Caiado
Imagem e legenda: Rodrigo Oliveira
Like: Alector Cardoso
Frase do dia: Zé Miguel Fialho
Hoje aprendi que...: Francisco Morato
Pergunta do dia: Inês Jacinto

9h59 do dia 29 de agosto de 2017. O arranque
da primeira aula da 15ª edição da UV!
Clima, Ambiente e Energia e as forças e fraquezas da economia portuguesa
foram os temas no primeiro dia de aulas desta UV!

A primeira aula contou com a sapiência do Prof. Doutor António Costa Silva
Cumpriu-se ontem o segundo dia
dos trabalhos da Universidade de Verão de 2017, que ficou marcado pela
pontualidade desta turma. O nível
de pontualidade foi notado desde o
primeiro momento, que permitiu ao
Diretor da UV, arrancar com os traba-

LIKE
Grupo Laranja que ficou orfão da sua
mascote

HOJE
APRENDEMOS QUE:
- o PIB está intimamente ligado ao desemprego, à produtividade e às exportações;
- para o país se desenvolver tem que
haver um compromisso de estratégia
nacional a longo-prazo, que seja imune
a ciclos políticos;
- o gás natural usado em Portugal é importada, quase na sua totalidade da Nigéria e Argélia;
- graças ao aumento do consumo, a
exploração de certos recursos minerais
aumentou em mais de 1000% desde
1950, colocando-nos numa trajetória insustentável.
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lhos pelas 9h59. O Prof. Doutor António Costa Silva foi o palestrante da
manhã e abordou a temática do “Clima, Ambiente e Energia”. Durante o
explanar deste tema, o docente mostrou aos seus alunos conhecimentos
sobre reservas de energia no mundo
e a sua exploração, apresentando dados históricos no apoio ao enquadramento da temática.
Na hora da sesta, pelas terras alentejanas, os alunos tiveram o conhe-

cimento e experiência do Prof. Daniel Traça, que abordou no tema as
“Forças e fraquezas da economia
portuguesa” onde foram explanadas
formas de atingir mercados internacionais e o conceito de Globagitalização foi explanado. Decorrido o
primeiro dia de aulas, num ambiente
confraternizador foi possível notar o
desaparecimento de um dos nossos
companheiros laranjinha, que decidiu
surpreender a sua equipa que perderia assim a sua mascote.

A FRASE DO DIA
“A Golda Meir, uma senhora de destaque como Primeira-Ministra Israelita,
disse, ‘Não me falem de Moisés pois levou o nosso povo ao único sítio no
Médio Oriente onde não há petróleo.’ Desde então veio a descobrir-se que
de facto há petróleo e isto altera a situação geopolítica do Médio Oriente”.
- Prof. Doutor António Costa Silva

A MELHOR PERGUNTA
Com a saída dos EUA do Acordo de Paris, até que ponto está disposto o executivo de Donald Trump abdicar o seu papel de liderança no contexto de relevância
atual? - Grupo verde

GRUPO AMARELO
ESTE YOUJUV É PARTE INTEGRANTE
DA EDIÇÃO Nº 2 DO JORNAL DA
UNIVERSIDADE DE VERÃO 2017

Imagem do dia: Cedida por João Figueiredo Organização
Noticia e legendas: Alcene Sidibé e João Cardoso
Frase do dia: João Paulo Ribeiro
A melhor pergunta e “like”: Tiago Rebelo Marques
Hoje aprendemos que: Miguel Pinto
Ficha técnica: Alcene Sidibé e João Cardoso

