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Director CarlosCoelho DirectorAdjunto PauloColaço ConcepçãoGráfica JúlioPisa Periodicidade:Diária Tiragem: 130exemplares

VâniaNeto

PedroCoelho

Hoje não percasHoje não percasO JUV tirou notas

NunoMoraisSarmento

Perguntasa NunoMoraisSarmento

EnquantoMinistro,qualfoioseu equalasua ?

: pela urgência, dimensão e dificuldades naturais na mediação da
mensagem–aRTP.

:ofactodeaindanãoterconseguidodaramesmavisibilidadena
agendanacionaladoisproblemasqueestãonaminhaáreadecompetênciase
que considerodosmaisimportantes–a .
Porqueenvolvemsituaçõesconcretasdesofrimentodepessoasvulneráveis.

Emrelaçãoaumtemadelicado– – o factodegrande
percentagemdesituaçõesnãoparticipadasseráumsinaldequeaconsciência
colectivadosportugueseséinsuficiente?

Oproblemadaviolênciadomésticatem,infel izmente,
. Creioque .Como

outrosproblemasnacionaisissoresultatambémdequestõesculturais.Durante
tempo demais, osportuguesesignoraramestasituaçãoreal. Háaindamuito
trabalhoafazermasprovavelmenteéumadasquestõesquemudarácomas
novasgerações.

maiordesafio maiorfrustração

Desafio

Frustração

imigraçãoeaviolênciadoméstica

aviolênciadoméstica

maiordimensãodoque
apercepçãoquedelatemos éumproblemamuitosério

VâniaNeto

NMS

NMS

PedroCoelho

Apanhado à saída
Apósarrebataroauditóriocomasuaaula,o
Prof. Fernando Seara não se furtou a falar
comoJUV.

Como político habituadoaomediatismo,quais
os conselhos que dáaosfuturos quadros do
PSD aqui presentes na sua relação com a
imprensa?

Deixo-vos três requisitos. Bom senso, rigor e
fundamentalmentecapacidade para explicar: temosdeperceber que a imprensa é
apenas umaforma demediaçãodas nossas lógicas discursivas. Sejam precisos,
concisosedirectos pois a imprensa medeia apenas as formas decomunicaçãoe
relaçãoentreoemissoreoreceptor.

JUV

FS

Acheicurioso…

Aoqueparece,nãoésóoJUVqueestáatentoatodosospormenoresdaUV!
Osformandos tambémtêmolho clínico, visível nas sugestões que nos
chegaram.
Astuassugestõesjánospermitirammelhorarosseguintesaspectos:
-subiroecrãdosPowerPoint;
- sentar o Director da UV de frente para todos os formandos nos jantares
conferência;
-alternaraordemdasperguntasnofinaldosdebates;
-disponibilizarnaInternetosdocumentoseapresentações;
-garantirquecadagrupofaçaapenasumapergunta;
- publicar um CD-ROM no final dos trabalhos com todos os elementos
produzidosduranteaUV.

84 já

Dia11deSetembro

10H00 Tema:
SecretáriodeEstadoMiguelRelvas

14H30 Tema:
Dr.AgostinhoBranquinho

17H30

20H00 TrabalhosdeGrupo
JantarcomConferência
Prof.Dr.DavidJustino

“ORetratodePortugal”

“FazerPolíticaéComunicar”

Trabalhosdegrupo

AntónioJoséMiranda

CastelodeVidetemamaiorcolecção
deportasogivaisdaEuropa.

JoséMatosCorreia

Fernando Seara

Deputado

PresidentedaCâmaraMunicipaldeSintra

“Oquesepassouno11deSetembroeraimpensávelnocontexto
daguerrafria”

“Eu sou Presidente daCâmaraMunicipaldeSintraesótenho
tempo no prime-time das televisões quando acontecem
desgraças!”

PauloCavaleiro

Mesmo à porta fechada existem
convidadosquefogemàsperguntas.

AntónioSoares

Estava à espera que houvesse uma
“perda” de contacto e interactividade
entreaspessoasdevidoàdivisãoem
grupo,masnão:veioatébeneficiarem
certomodo.

Sugestões

-haverapenasumaperguntaporgrupo.
-agruparasperguntas2a2abrindoespaço
àsperguntasindividuais

Director da UV agradece as vossas
sugestões.

Alteração do Programa
Sábado:
início dos trabalhos - 11h00
encerramento - 12h00

Afirmou Morais Sarmento no final do jantar

“As provocações desta noite
foram muito estimulantes”



Definições:

Aprendemos que: Reflectimos que:

DanielCarreirasdaSilva

RicardoMachado

MiguelAfonsoMoreira

GrupoRoxo

GrupoBeje

GrupoAmarelo

O mais:

Omenos:

Omais:

Omenos:

Omais:

O menos:

a organização e os temas
escolhidos

deviatersidopensadaumatarde
paraconhecerCastelodeVide

oritmoimposto,oprofissionalismoe
aculturadestaUV.

opoucotempoparaasperguntas
livresaosoradores.

aorganizaçãoeaconvivênciaentre
osparticipantes.

demasiadas horas de trabalho
seguidas.

O mais
e o menos

Do lado de cá
O JUV voltou a falar com alguns dos atarefados
elementos da organização. Aqui ficam as suas
impressões:

FilipaGuadalupe,Conselheira

HélderSantos,Avaliador

“A pontualidade, companheirismo e
ritmodetrabalhopatentesnaacçãodos
grupostemsidoanotadominantedesta
UniversidadedeVerão.Aanáliseatéao
momentonãopodiasermelhor.”

“Os gruposdetrabalhotêmfuncionado
muito bem, as questões que têm
colocadosãonageneralidadebastante
pertinentes e as sugestões que nos
chegamsão um sinal da sua atenção
aosváriospormenores.”

RuiPedroOliveira,Informático

“Estáasuperarasminhasexpectativas,
enãoseriadeesperaroutracoisade
umaorganizaçãodoCarlosCoelho,do
JorgeNunoSáedaZitaGomes.”

“Somos cidadãos europeus”

ATeoriados3“S”

Quaisasinstituiçõesdecontrolodepoder

Aexistênciados“PríncipesElectrónicos”

QueamaiorfreguesiadaEuropaéAlgueirão/MemMartins

Apoliticada“camaquente”

AimportânciadeMaquiavelnopensamentopolitico

“Somos cidadãos portugueses”

Acomunicaçãosocial comopoderinvisível – sóexisteaquiloqueela
mostra

Aconstataçãodeumanovarealidade:ospríncipeselectrónicos

Ocrescentepodereleitoraldosimigrantesnaturalizados

Seráquegovernaréaparecer?

AideiadaConstituiçãocomoforçadebloqueio

Afrase:opolíticotemdepreverparaprover

“Não estamossósnoMundo”

OIraquefoilaicoaté1990

AGlobalizaçãoéirreversível

Distinçãoentresoftpowerehardpower

OpoderemergentedaChina

Arelaçãotransatlânticacomogarantedaestabilidadeinternacional

QueofimdaGuerra-Friaveiopotenciarconflitos

“Não estamossósnoMundo”

AimportânciaparaPortugaldoseuduploestatutodeeuropeueatlântico

OmundocaminhaparaamultipolaridadedesdeaquedadoMurodeBerlim

AlegitimidadedomodeloactualdaONU

Afrasedoorador:“Actualmenteapazémenosimpossívelmasaguerraé
maisprovável”

AnecessidadedemecanismosqueregulemaGlobalização

OpaísmaisimportantedacomunidadelusófonanãoéPortugalmassim
oBrasil
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OEstadoécompostoporumPovosediadonumdadoterritórioe
organizadosoborientaçãodeumPoderPolíticoautónomo.

ConstituemelementosdoEstadomodernooPovo,oTerritórioe
oPoderPolítico.

São três elementos. Em primeiro lugar o povo, com relação
directaaopoder(relaçãoentregovernantesegovernados).Em
segundolugaropoderpolíticoquesãoinstituiçõesdecontrolo
depoder(igreja,família,forçasarmadas,partidospolíticose
comunicaçãosocial). E por último o território, elemento este
geográficoondeseinteragemosdoisprimeiroselementos.

Os elementos do Estado são o povo, enquanto poder
independentenasuagénese;oterritório, espaço geográfico
correspondenteàNação;esoberania-instituiçõesdecontrolo
depoder.

Sãoaspessoasqueocompõem,oTerritórioqueolimitaeos
poderesqueogovernam.

Os elementos do Estado fundamentais e constitutivos, são em
primeirolugarumpovoquehabitaumdeterminadoterritórioenele
exerceasuasoberania.

Povo,PodereTerritóriosãotrêsconceitosbásicoseabstractosque
conjugadossimultaneamentedefinemaidentidadedoEstado.

SãopedrasbasilaresquedãocorpoaosentidodeNação;segundo
adefiniçãoclássica,sãoelementosdoEstado,oPovo,oTerritórioe
Órgãospróprios.

“ElementosdoEstado”-éoconjuntodosfactorespovo,territórioe
poder,queconstituemaidentidadedoEstado,oqualétraduzidopor
uma unidade territorial no qual um povo desenvolve relações
interpessoais,ordenadasatravésdoexercíciodopoder.

Parte integrante de uma sociedade politicamente organizada,
conjugandoaspessoasquenelaseintegram,asuaáreaterritorial,
mastambémopoder,nomeadamentenoqueconcerneàsoberania,
supremanaordeminternaeindependentedaordeminternacional.

Abolição virtual de fronteiras pelo aumento da velocidadede
circulaçãodainformação conduzindo aoaprofundamentodas
interacçõesentreosagentesdauniformizaçãodasmaneirasde
ser,estar,pensareagir.

Éarealidadeactualdeinterdependênciapluridimensionalentre
os povos, no âmbito económico, social, cultural, político,
ambientalefinanceiro.

Aglobalizaçãonãoestárelacionadasócomtrocascomerciais
mas umbomexemplodisso é o usodainternet, sendouma
consequência desta globalização. Há com esta, uma
uniformidadenaformadeser,estarepensar.Aglobalizaçãoé
irreversivel facilita-nos a vida, mas também possui aspectos
negativos.
AGlobalizaçãodiluiasoberaniadeEstado.

FenómenopotenciadopelofimdaGuerraFriaepelasinovações
tecnológicas que origina um livre fluxo de capitais privados,
tecnologias,bensdeconsumoedeserviços.

Não é um processo de livre circulação económica, mas
principalmente um fenómeno de uniformização dos
comportamentoseconómicos,sociaiseculturais.

A Globalização é um fenómeno antigo que ganhou na última
década umanova dimensão através dorasgarda maioriadas
fronteiras económicas, culturais e sociais, servindo-se
essencialmentedatecnologiaedainformação.Uniformizando-se
amaneiradeser,estar,agirepensardetodaapopulaçãomundial.

Éumfenómenopermanentedeinteracção:
Pensarglobalmente-agirlocalmente.

É uma evolução resultante de processos contínuos de
massificaçãodecomportamentos,realidadeseambições.

Globalizaçãoéonormalprocessoderesoluçãodeproblemasque
nãoconhecemfronteiras,atravessamtodososEstadoseque,por
essasrazões,carecemdeumarespostauniversal.

Éumaconsequênciadoprocessodeevoluçãodocapitalismo,que
pressupõeoalastramentoàescalamundialdeumconjunto de
valores (económicos e culturais), integrantes de uma cultura
dominadora.

Globalização
É a explosão e aceleração de fluxos de toda a ordem:
mercadorias,serviços,informação,imagens,modas,ideias
e valores.Isto é, de tudo aquilo que o homem inventa e
produz.

Dr.JoséMatosCorreia

Estado
OselementosdoEstado,hojeemdia,paraalémdostrês
clássicos, implicam o poder da Comunicação Social e a
percepçãodosPríncipesElectrónicos.

Dr.FernandoSeara

Consulta a página
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