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10.00h – Sessão de Avaliação
12.00h – Sessão de Encerramento
13.00h – Almoço de Encerramento

5 estrelas!

Hoje não percas!

Adrenalina, cansaço, frustração e alegria, intercalados com os imensos trabalhos a entregar mantiveram-nos ocupados de 
corpo e mente. Foi uma aprendizagem marcante que transportarei para a minha vida política, pessoal e profissional.

Viva a UV, Viva a JSD, Viva Portugal!

Os trabalhos da Universidade de Verão 
encerram hoje na presença da líder do 
PSD. 
Castelo de Vide será, novamente palco da 
rentrée do Partido Social Democrata.

As vossas perguntas

1 - André Machado (Encarnado)
Perante a grave crise do Cáucaso e 
ameaça à independência de um 

Estado, qual a posição que a UE deve as-
sumir?

2 - António Barroso (Laranja)
Qual a sua opinião sobre uma futura 
harmonização fiscal na UE. Será possí-

vel a breve prazo? Seria um factor positivo 
para Portugal?

3 - Carlos Almeida (Roxo)
A Europa está a atravessar uma crise 
sem precedentes, devido aos insuces-

sos da Constituição Europeia e do Tratado 
de Lisboa. Qual a solução? Qual o caminho 
a seguir para ultrapassar esta crise?

4 - Dino Alves (Azul))
Enquanto sociais democratas e por-
tugueses, muitos de nós o tomamos 

como exemplo a seguir pelo seu invejável 
percurso e pela forma como desempenha 
as funções que ocupa. Que conselhos nos 
dá para um dia podermos atingir os nossos 
objectivos?

5 - Duarte Martins (Bege)
A longo prazo, voltaria a ser o líder do 
PPD/PSD?

6 - Nuno Pais (Bege)
Segundo analistas e estatísticas, 
Portugal aparece no pior lugar em vá-

rios níveis na UE. No entanto, o sucesso dos 
portugueses no estrangeiro é altamente 
reconhecido e valorizado. Qual a razão de 
não conseguirmos ter êxito no nosso país?

7 - Ricardo Lopes (Verde)
Conhecendo profundamente várias 
realidades na Europa/Mundo, qual 

considera ser o maior desafio e, por oposi-
ção, a melhor qualidade dos jovens portu-
gueses face aos jovens de outros países?

8 - Vasco Galhofo (Rosa)
A Europa tem mantido a união nas 
questões económicas. No entanto, no 

que a questões políticas diz respeito, exis-

Durão Barroso responde

tem divergências. É possível que questões 
como a independência do Kosovo ou da 
Ossétia do Sul ponham em causa a união 
política da UE?

As respostas de Durão Barroso

1. A UE tomou decisões importan-
tes no Conselho Europeu de 1 de 
Setembro. No plano imediato, suspen-

deu as negociações para um Acordo bilate-
ral com a Rússia, até esta aceitar o Plano de 
Paz apresentado pela Presidência francesa, 
e enviou ajuda humanitária para as vítimas 
do conflito. A médio prazo, foi decidido 
intensificar as relações bilaterais com a 
Geórgia. A um nível mais estratégico e de 
longo prazo, todos os Estados Membros 
reconheceram a oportunidade aberta pela 
crise para reforçar a ‘dimensão de leste’ da 
política de vizinhança e uma política euro-
peia de energia.

2. Não será possível uma harmoniza-
ção fiscal nos tempos mais próximos 
porque há posições diferenciadas 

entre os Estados Membros e seria necessá-
rio obter unanimidade sobre a matéria.

3. Costumo dizer que um novo Tratado 
não resolve todos os problemas eu-
ropeus, a vontade política é sempre 

indispensável. Pela mesma razão, discordo 
daqueles que dizem que há uma crise de-
vido ao impasse institucional. É óbvio que 
há um problema para resolver, mas mais 
uma vez a vontade e a determinação po-
líticas serão cruciais. O próximo passo será 
esperar pela decisão do governo irlandês 
em relação ao que irá fazer, depois do refe-
rendo negativo.

4. Se permitem, daria três conselhos: 
primeiro, diversifiquem os vossos in-
teresses de modo a ter uma formação 

que vos prepare para um mundo e uma 
sociedade mais complexos mas também 
mais estimulantes. Depois, viajem e tenham 
experiências no estrangeiro. Formação e 
atitude cosmopolitas serão fundamentais 
para o sucesso no mundo do século XXI. 
Por fim, como disse Kant em “O que é o 
Iluminismo?”, tenham a coragem de pensar 

pela vossa cabeça. Não há bem mais pre-
cioso do que a liberdade de pensamento. 

5. Como disse Keynes, a longo prazo 
estamos todos mortos.

6. Há muitos portugueses com su-
cesso em todo o mundo, o que nos 
deve orgulhar. No entanto, não de-

vemos ser injustos para aqueles que tudo 
fazem, em Portugal, para o país evoluir. Há 
muita gente com valor e êxito a trabalhar 
em Portugal. Se por um lado o País enfren-
ta problemas difíceis, também é verdade 
que nunca Portugal se desenvolveu tanto 
como nas últimas duas décadas.

7. O maior desafio é prepararem-se 
para um mundo mais exigente, mas 
onde um maior número de jovens tem 

cada vez mais oportunidades. A melhor 
qualidade é a capacidade de adaptação a 
meios e condições diversas. No século XXI, 
para se triunfar, a capacidade para se adap-
tar a novas situações será fundamental.               

8. Não são estas questões que provo-
cam a divisão da Europa. As divisões 
já existiam. Aliás, é natural que 27 
países tenham divergências em algu-

mas questões externas. Porém, passa-se 
precisamente o contrário. A multiplicação 
de crises como as que mencionou reforça 
a unidade da UE. Vejam a crise na Geórgia. 
Nunca, na história europeia moderna, os 
outros países europeus tiveram uma po-
sição comum em relação à Rússia, e isso 
aconteceu no Conselho Europeu, com os 
27 países. Numa perspectiva histórica, vejo 
isto como um progresso e não como uma 
divisão.     

Manuela 
Ferreira 
Leite 
na UV

Bruno Barracosa (Grupo Cinzento)



Pacheco Pereira 
responde

A Simulação de Assembleia já se tornou num clássico da Universidade de 
Verão.  Depois das sessões temáticas e da aula de comunicação política, os 
alunos testam técnicas e conhecimentos adquiridos.

Aqui ficam algumas das melhores tiradas:

- Senhor Primeiro-Ministro, se não for capaz de respeitar quem o elegeu, 
siga este conselho: amanhã, fique na cama…
Cristina Dias, Grupo Verde

- Homem que é homem não come mel: trinca as abelhas!
Ricardo Lopes, Grupo Verde

- Os Senhores foram eleitos para resolver problemas, não para os acariciar!
Luís Filipe Santos, Grupo Amarelo

- Senhor Ministro da Saúdo, pegue na sua proposta sobre o acesso aos 
serviços médicos e deite-o no ecoponto. Se não faz nada pela Saúde, ao 
menos faça pelo Ambiente!
Romeu Sequeiro, Grupo Rosa

O nosso Parlamento

As escolhas 
do Júri
O JUV perguntou a Carlos Coelho e a 
Agostinho Branquinho quem foram os 
melhores representantes do Governo e da 
Oposição.
Ambos responderem o mesmo: Bruno 
Barracosa (Grupo Cinzento) e Rita lapa 
(Grupo Encarnado), respectivamente.

Parabéns a ambos e a todos os restantes 
oradores!

A UV TV
Foi um dos sucessos 
desta edição.
Todos os dias, a UV TV 
transmitia peças informa-
tivas e bem humoradas.

Podes reviver esses víde-
os no youtube ou no site 
da JSD. 

Keep the spirit: vai ao Fórum da UV!!!
Preserva a energia que Castelo de Vide te deu e adere ao Fórum da UV!

Vai a http://www.univerao.com/forum onde podes: fazer posts sobre a actualidade polí-
tica, entrar nos debates, manter contacto com os teus companheiros de grupo, relembrar 
velhos episódios da tua UV, conhecer alunos de anos anteriores.
Mas atenção: o Fórum tem tanto de sério quanto de alucinado…

See you later, aligator…
Durante esta semana, quem preencheu as páginas foste tu.
Estás de parabéns pelo bom trabalho

Voltaremos para o ano, na esperança de encontrar outros jovens 
tão interessantes quanto tu te revelaste.

Um forte abraço. O Advogado-Geral do Tribunal de Justiça 
das Comunidades Europeias falou sobre 
os limites morais e éticos do Direito.

Os Alunos tiraram notas:

- Sem o Direito à Vida não faz sentido falar 
em outros direitos.
Leandro Esteves (Grupo Laranja)

Direito e Sociedade

- Os terroristas combatem o Direito; nós 
combatemos os terroristas com o Direito.
Elisabete Oliveira (Grupo Laranja)

- Questões moralmente controversas e a 
sua resolução não podem envolver deci-
sões emocionais.
Carla Barros (Grupo Encarnado)

O JUV foi fixe!

Obrigado!
Obrigado aos participantes 
da UV 2008!

Pelo vosso empenho, pelo 
vosso trabalho e pela qualidade 
das vossas intervenções.
Que este curso se traduza num 
reforçado empenho na vossa 
intervenção cívica e politica, 
são os meus votos sinceros.
E que o façam em nome de 
valores e princípios, com rigor 
e seriedade.

E que sejam felizes.

Um abraço do Carlos Coelho

Dino Alves
Grupo Azul

A oposição interna constante está na 
moda no nosso partido? É “fashion” deitar 
líderes abaixo?

R: Não. O que devia ser ser “fashion” no nosso partido é o debate 
político. A luta contra o populismo e o culto de personalidade 
dos líderes. O combate sem tréguas à corrupção, a obrigação 
de ser exigente e dar aos portugueses uma política fiel ao nosso 
programa e à nossa História.

Quando isso não se passa é obrigação de todos os militantes demar-
carem-se do afastamento do nosso programa e da nossa tradição. 

André Matias
Grupo Azul

Em seu entender quais seriam as alterações 
necessárias no PSD, para vencer as legislati-
vas?

R: Muitas. De dois tipos: fidelidade ao programa genético do PSD e 
muita exigência connosco e com o nosso trabalho político.

tv
uvuv


