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Helena Dias, Grupo Verde

Uma pessoa que fez 
tanto pelo desenvolvi-
mento do país, o Senhor 
Champalimaud, não deveria 

ter maior reconhecimento da opinião 
pública? Que iniciativas promove a 
Fundação nesse sentido?

R: A Fundação Champalimaud exis-
te para desenvolver investigação em 
medicina, como o seu fundador de-
terminou. Fazendo-o bem, realça o 
enorme valor da dádiva de António 
Champalimaud. Na inauguração do 
Centro de Investigação, explicaremos de 
que modo está em íntima ligação com o 
seu fundador.

Tiago Alves, Grupo Cinzento

A senhora foi dos primeiros 
membros da SEDES, que terá 
sido o primeiro think tank nacio-
nal. Que espaço existe hoje para 

estas organizações? Podem ser agentes de 
mudança? Podem ser apartidários?

R: A SEDES foi, no seu tempo inicial, o 
espaço possível de alguma liberdade e 
promoção do debate. Hoje, o papel que a 
SEDES e as organizações similares desem-
penham é fundamental porque temos 
imensa falta de pensamento rigoroso e 
independente.É preciso juntar quem não 
tem partido ou quem o tem mas queira 
pensar em conjunto com outros acerca de 
coisas que são de todos nós.

Artur Miller, Grupo Bege

Acredita que o Ensino Superior 
está a responder à necessidade 
da população que anseia por mais 
médicos?

R: Há, de facto, falta de profissionais na área da 
saúde. É, por isso, urgente tomar um conjunto de 
medidas para o desenvolvimento do ensino su-
perior nessa área. Medidas como o aumento das 
vagas para medicina, a formação de qualidade, a 
reconversão profissional e o 
investimento na investigação 
científica contribuirão para o 
combate à crescente escassez 
de pessoal de saúde. Na minha 
opinião, o aumento de vagas 
nos cursos de Medicina deve-
ria ser feito - sempre que tal 
não afecte a qualidade do en-
sino - através do aumento de 
vagas dos cursos já existentes. 
Só então se deveria considerar 
a abertura de novos cursos.
  

Se o meu grupo fosse
um objecto, seria…
... uma corrente, que representa a união 
do grupo!
António Pinto (Amarelo)

... uma enciclopédia: ao misturarmos a 
juventude de uns à experiência de outros, 
conseguimos encontrar todas as respostas!
Ricardo Carvalho (Bege) 

... um relógio: somos pontuais e fiáveis.
(Castanho) 

Marcelo Rebelo de Sousa 
veio à UV pela sexta vez.
Na sua aula abordou os temas da ideologia, social-demo-
cracia, génese do PSD, e muitos temas da actualidade, 
suscitados pelas perguntas dos alunos da UV.

nº 2

Perguntas a: atenção aos prazos!
Hoje podes fazer perguntas a Paulo Rangel e a Miguel 
Poiares Maduro.
Envia a tua pergunta até às 13H00 (papel/intranet).

10H00 –  “A transformação da sociedade portuguesa”
 António Carrapatoso

14H30 –   “A Pobreza e a Exclusão Social”
Padre Lino Maia

17H30 – Reunião dos Grupos de Trabalho

20H00 – Jantar-Conferência com Miguel Maduro

O que somos  
e o que não somos!

Aprendemos que:
Carla Nazareth, Grupo Rosa

Na opinião do Prof. Marcelo Rebelo 
de Sousa, Aníbal Cavaco Silva foi 
o líder mais social-democrata do 
nosso partido.

Sofia Manso, Grupo Amarelo

Nesta aula aprendemos o passado 
do PSD, reflectimos sobre o presen-
te e perspectivámos o futuro.

Helena Dias, Grupo Verde

Marcelo Rebelo de Sousa falou-nos 
da génese da orientação social-de-
mocrata do nosso Partido.

HOJE NÃO PERCAS!

(manchete sugerida 
pelo Grupo Castanho)

AS RESPOSTAS DE LEONOR BELEzA 

... uma pedra, por ser forte e determi-
nado!
Filipa Almeida (Cinzento) 

... uma pedra, porque a nossa vonta-
de de trabalhar é mais forte que uma 
pedra.
Vasco Fernandes (Encarnado) 

... um tijolo: são usados para constru-
ções fortes, mas apenas um não serve 
para nada.
Vânia Raquel de Sousa (Laranja) 

... uma lâmpada: é feita de vários ele-
mentos e o resultado é luminoso e útil.
Vilma Cunha Rocha (Rosa) 

... um fuso porque tem estado a tecer 
direitinho!
Rui Costa Pinto (Roxo) 

... uma rocha porque apesar de todas as 
imperfeições, é bastante sólida!
Luís Gonçalves (Verde)

... uma pen, pela sua imensa memória!
Inês Moreira (Azul) 

AS RESPOSTAS DE MARIA DA GRAçA CARVALHO

Adolfo Manso, Grupo Roxo

Portugal tem condições para albergar 
todos os nossos cientistas que hoje traba-
lham e investigam no estrangeiro?

R: Em Portugal, os indicadores na área da in-
vestigação científica e inovação têm melhorado. No entan-
to, os aumentos mais significativos estão ligados ao sector 
público com valores ainda baixos em indicadores importan-
tes como por exemplo o número de doutorados no sector 
privado (Estavam registados 361 doutores nas empresas 

com actividade de I&D em 2007). Além 
disso, as condições gerais e as forças mo-
trizes para estimular a inovação no sector 
privado não são muito fortes em Portugal. 
É preciso uma reforma que crie condições 
reais de mobilidade para investigadores, 
para que as Universidades se abram ao 
exterior e para que as PME tenham condi-
ções para investir, arriscar e crescer. O in-
vestimento em conhecimento é condição 
necessária mas não suficiente para o cres-
cimento e emprego. 

À distância, a Deputada Europeia escolheu estas duas perguntas para dar resposta:



   Entra na Intra!
Na intranet da UV podes participar no 
JUV através do “Achei Curioso” e outras 
rubricas, fazer sugestões ao Director 
da UV, publicar as tuas fotos e enviar 
perguntas aos nossos oradores. A nossa 
intranet é uma ferramenta essencial!

Navega em 
http://uv2010

O jornal diário da UV também é feito pelo teu grupo.

Os Laranjas e os Encarnados estiveram ontem ocupados nessa inte-
ractividade e a edição de hoje do JUV traz o seu trabalho. 

Hoje serão os grupos Azul e Cinzento a entregar a colaboração. 
Amanhã os grupos Amarelo e Rosa. Na sexta os grupos Verde e Roxo 
e no sábado os Castanho e Bege.

Atenção: a página do teu grupo deve ficar concluído 
até às 20h00 para poder ser publicada no JUV do dia 
seguinte.

As tuas sugestões  
contam!
Em papel ou pela intranet, não deixes 
de fazer sugestões. Elas permitirão 
melhorar a tua UV ou ajudar a projectar 
a próxima edição.

E fica atento à intranet: o Director da UV 
responde-te sempre.

Importante
Respeita os teus companheiros: 
sê conciso nas tuas intervenções.

Conselho  
do JUV

As palavras 
do Presidente
Pedro Rodrigues, o líder da JSD, tem estado 
a responder às tuas perguntas. Até ao fecho 
de edição já estavam respondidas 35.

Podes continuar a fazer perguntas 
na intranet.

O JUV propõe a seguinte competição: os 
grupos devem dar um novo look ao respec-
tivo estandarte, tendo o cuidado de não o 
riscar ou danificar.

Amanhã, após o jantar com o Doutor Jorge 
Guimarães, um júri premiará os melhores 
trabalhos.

Não se esqueçam de dar um nome à mas-
cote e indicar o(s) membro(s) do grupo 
para apresentar a vossa decoração a toda 
a turma.

“Portugal precisa de criar uma nova 
geração de exploradores.”
Gonçalo Azenha, Grupo Cinzento

Citando
Miguel Monjardino…

O JUV adora falar contigo, mas nem sempre te 
consegue encontrar no meio de tantos compa-
nheiros.

Já foram feitas mais de 50 entrevistas: esta-
mos à tua espera para dois dedos de conversa! 
Vem falar com o JUV!

Conhecer 
Castelo de Vide.
Estás numa vila medieval repleta de segredos seculares.

Vem descobrir os recantos da terra que nos acolhe no descon-
traído passeio de amanhã.

A visita tem início às 17.30h e os interessados devem reunir 
5 minutos antes no lobby do hotel.

Rigorosamente! Parabéns: ontem, a aula da manhã começou dois
minutos mais cedo porque foram TODOS hiper-pontuais.

“Hoje em dia, ir à escola em 
Portugal não é sinónimo de 
educação.”
Joana Felícia Baptista, Grupo Roxo

“A UE serve para gerir a nossa 
posição na Globalização.”
Bento Aires, Grupo Amarelo

“Eu pertenço à minoria de li-
berais… estamos em vias de 
extinção!” 
Ricardo Lima, Grupo Encarnado

Já falaste 
com o JUV?

Perto da mesa de credenciação, en-
contrarás um Papelão.

Deposita nele todo o papel inutilizado.

Ajuda-nos a cuidar do ambiente!

Fabuloso Concurso 
do Boneco!

Sê original e ganhas 
prémios fantásticos!


