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O sucesso reiterado
na formação política dos jovens
Em www.institutosacarneiro.pt temos um novo
site com notícias, material produzido nas nossas
actividades e uma selecção de citações de
Francisco Sá Carneiro. Visite!
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XIII Universidade de Verão
Francisco Sá Carneiro

“Portugal 2020: Crescimento e Emprego” com o Prof. Doutor Miguel Poiares Maduro e Dr. Manuel
Castro Almeida

Rodrigo Moita de Deus em “Falar Claro”

Maria Luís Albuquerque, Ministra das
Finanças

O Dep. Paulo Rangel fala sobre “O sistema português no quadro dos sistemas de governo”

“Nós vivemos num país
de inutilidade pública,
inutilidade pública que
custa caríssimo e que afinal,
agora, querem que continue
a proliferar, obrigando os
particulares a suportar todo o
peso da crise económica.”
Francisco Sá Carneiro

José Manuel Durão Barroso fala sobre a O Ministro Jorge Moreira da Silva fala sobre “O comEuropa
promisso para o Crescimento Verde”

Palavra de...

Mais uma Universidade de Verão

É hoje pacífico que a Universidade de Verão Francisco Sá
Carneiro é o evento de formação política de jovens mais
prestigiado em Portugal e único na Europa.

Assembleia e diversas iniciativas e eventos aprofundam os seus
conhecimentos e ganham valências na concertação de estratégias, na
gestão de recursos humanos e na apresentação de ideias e propostas.

Ano após ano, 100 jovens prescindem de uma semana de
férias para uma experiência de formação polivalente em que há
espaço para a ciência política, para a economia, para o ambiente,
para a comunicação, para a realidade europeia e internacional,
para os assuntos sociais e para os desafios que a tecnologia
coloca à nossa vida colectiva.

Todos os anos, o que é pouco comum em Portugal acontece:
100 jovens com um rigoroso cumprimento dos horários, vontade
de participar e saber mais fazendo prova de grande qualidade e
empenho.

Em aulas, jantares-conferência, trabalhos de grupo, simulações de

O IFSC orgulha-se do contributo que há 13 anos consecutivos
vem dando à formação política e cívica de jovens com elevado
potencial.

Duarte Marques

