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A Juventude Social-Democrata (JSD) é a organização política não confessional de 
jovens social democratas, que em comunhão de esforços com o Partido Social 
Democrata (PSD), tem por fins a promoção e a defesa da democracia política, 
económica, social e cultural inspirada nos valores do Estado de Direito democrático 
e nos princípios e na experiência da social democracia, conducentes à libertação 
integral do Homem, através da transformação reformista da sociedade portuguesa, 
sempre na defesa de Portugal, de um ideal de afirmação internacional da Nação 
Portuguesa no contexto da globalização, da promoção da qualidade de vida das 
suas populações, da emancipação dos jovens e da realização da solidariedade 
intergeracional.

Um dos traços de identidade mais fortes da JSD é a defesa inabalável da igualdade 
de oportunidades à partida para todos os cidadãos. Não pretendemos igualizar a 
sociedade ou moldá-la com recurso a engenharias sociais que nos dizem a todos 
onde chegar, o que fazer, como viver, etc. Somos os acérrimos defensores da liber-
tação da sociedade e dos indivíduos, mas também sabemos que uma sociedade 
sem justiça social é uma sociedade mais pobre e, em última instância, onde todos 
são menos livres.

A JSD deve afirmar-se sempre como a estrutura política reformista, que quer 
começar hoje a construção do Portugal que se equipare aos principais países da 
Europa, em que um jovem português olha para o seu presente e futuro e não se 
sente diminuído pela sua nacionalidade, pelo sítio onde nasceu ou pelas capaci-
dades socioeconómicas da família onde cresceu.

Da mesma forma, qualquer tipo de discriminação racial, de género, étnica e religiosa 
merecerão sempre da parte da JSD uma postura de acérrimo combate, na defesa 
dos valores do humanismo da civilização ocidental: liberdade, dignidade humana, 
respeito, partilha, diálogo e cooperação.
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Margarida Balseiro Lopes tem 29 anos e é natural da Marinha Grande. Atualmente é 
deputada à Assembleia da República. 

Entrou para a JSD aos 15 anos, tendo reativado a JSD/Marinha Grande. Foi 
Secretária-Geral e Presidente da JSD/Distrital de Leiria. 
A nível nacional foi Vogal, Vice-Presidente e Secretária-Geral da Comissão Política 
Nacional da JSD. 

É, atualmente, Presidente da JSD e Conselheira Nacional do PSD. 

• Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa (2007-2011).
• Mestre em Direito e Gestão pela Universidade Católica Portuguesa (2011-2014).

Consultora fiscal numa empresa multinacional de auditoria e consultoria 
(2012-2015). 

Integra na Assembleia da República as Comissões de:
• Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa  
• Comissão de Educação e Ciência 
• Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 
• Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções 
Públicas  
• Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação 

É a coordenadora do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens.

Cargos exercidos no associativismo estudantil:
• Tesoureira da Direção da Associação Académica da Faculdade de Direito de 
Lisboa   
• Tesoureira da Direção da Associação Europeia de Estudantes de Direito da  
Faculdade de Direito de Lisboa – ELSA FDL   
• Representante dos estudantes no Conselho Académico da Faculdade de 
Direito de Lisboa   
• Vogal da Direção da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa   
• Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Acácio Calazans 
Duarte.
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O logótipo da JSD pode ser utilizado com a tipogra-
fia, desde que esta seja a correcta - font: Gotham 
Medium.

A utilização a cores está designada a fundos bran-
cos, ou de cor neutra, de forma a realçar todas as 
cores do logótipo.

O logótipo da JSD pode igualmente ser utilizado 
sem a sua tipografia. Este caso acontece regular-
mente aquando a sua utilização para imagens gráfi-
cas ou quando o logótipo se apresenta a pequenas 
dimensões.

A utilização a branco está designada a fundos co-
loridos e fortes.

A redimensão do logótipo da JSD deve ser sempre 
proporcional às suas medidas, não comprimindo 
apenas a largura ou a altura do mesmo.
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“A JSD deve afirmar-se sempre como a estrutura política reformista, que 
quer começar hoje a construção do Portugal que se equipare aos principais 
países da Europa, em que um jovem português olha para o seu presente e 
futuro e não se sente diminuído pela sua nacionalidade, pelo sítio onde 
nasceu ou pelas capacidades socioeconómicas da família onde cresceu.”

CONCTATOS JSD

Morada: 
Rua Ricardo Espírito Santo, nº 1 r/c drt.º

1200-790 Lisboa

Telefone: 213 971 397 | E-mail: jsd@jsd.pt


