
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
2018-2020

Resumo de Atividades desenvolvida pela
Comissão Política da Juventude Social Democrata 
liderada por Margarida Balseiro Lopes





RELATÓRIO DE ATIVIDADES · 2018-2020 3

ÍNDICE

1. Mensagem da Presidente da Comissão Política Nacional

2. Síntese do Mandato da Comissão Política Nacional

3. Gabinete de Comunicação e Informação

4. Gabinete Nacional Autárquico

5. Gabinete de Estudos

6. Gabinete de Formação

7. Gabinete de Relações Internacionais

8. Gabinete do Ensino Superior

9. Gabinete dos Ensinos Básico e Secundário

10. Gabinete do Associativismo Jovem

11. O Mandato em revista



RELATÓRIO DE ATIVIDADES · 2018-20204

MENSAGEM
DA PRESIDENTE DA COMISSÃO 
POLÍTICA NACIONAL

Caras/os militantes,

É com enorme orgulho que vos deixo esta última mensagem como Presidente da JSD. Liderar 
esta organização foi até agora uma das maiores responsabilidades que assumi. 

Dois anos volvidos, apresentamos aquele que foi o trabalho que realizámos na Comissão 
Política Nacional nas mais diversas áreas, cumprindo a Moção de Estratégia Global com que 
nos comprometemos no dia 15 de abril de 2018. 

Pugnámos pela defesa intransigente da Liberdade. Quando escolhemos o combate à corrupção 
e o reforço da transparência ou quando fizemos da Escola do Futuro uma bandeira da JSD. 

Defendemos a igualdade de oportunidades quando exigimos respostas para o alojamento 
estudantil. De forma séria, apresentámos propostas, mas não deixámos a nossa irreverência 
como forma de atuação, como é disso exemplo a campanha em que colocámos a sede do PS 
no mercado de arrendamento, denunciando um problema gravíssimo que coloca em causa a 
igualdade de oportunidades e o acesso à Educação. Ousámos falar da urgência do reforço da 
rede de cuidados paliativos.

Escolhemos a proximidade como uma forma de estar e de exercer o nosso mandato. 
Considerámos sempre o país por inteiro, tendo realizado pela primeira vez reuniões e atividades 
nas Regiões Autónomas, sem esquecer o interior onde realizámos alguns dos nossos principais 
eventos, como o Congresso da Coesão e o Encontro de Estudantes. 

Inovámos com a criação do J Summer Fest e honrámos o nosso compromisso de voltar a 
realizar um referendo interno, 30 anos depois. Estivemos comprometidos com os desafios 
eleitorais que o PSD travou, seja na campanha Made in Europe nas Eleições Europeias, em 
que elegemos novamente uma deputada da JSD ao Parlamento Europeu, seja nas eleições 
legislativas, em que elegemos 5 deputados da JSD. 

Marcámos presença nos mais diversos espaços de forma a chegar aos jovens portugueses: das 
escolas às instituições de Ensino Superior, das redes sociais à comunicação social.     

É, por isso, com o sentimento de missão cumprida que me despeço, mas com uma esperança e 
uma convicção inabalável de que os nossos melhores dias estão ainda por vir. 

Obrigada a Todos. Obrigada à JSD.

Margarida Balseiro Lopes
Presidente da JSD



RELATÓRIO DE ATIVIDADES · 2018-2020 5

SÍNTESE DO MANDATO

Margarida Balseiro Lopes | Presidente da CPN

Foi num exercício constante de autonomia e liberdade que 
procurámos pugnar o nosso trabalho nos últimos dois anos. A todos 
aqueles que nos acompanharam, o meu sincero agradecimento.

Sofia Sousa Matos | Secretária Geral

Este mandato foi um mandato em que em conjunto conquistamos 
vitórias importantes para a JSD, mas mais importante do que 
isso para a juventude portuguesa. Temos uma JSD com voz na 
Assembleia da República e com debate interno. Apesar de visões 
e opiniões distintas mantivemos a capacidade de trabalhar em 
conjunto para os objetivos que juntos definimos. Apresentamos 
propostas e fomos capazes de as comunicar. É um mandato que 
guardarei para sempre na minha memória, no qual a aprendizagem 
foi constante e do qual levo boas amizades! Mas acima de tudo 
acredito que estivemos à altura das responsabilidades de dar um 
melhor futuro e maior liberdade àqueles que verdadeiramente 
importam: os jovens portugueses.

Joaquim José Gonçalves | Vice-Presidente

Alexandre Poço | Vice-Presidente

Este foi um mandato de muito trabalho a aumentar o capital político 
e o reconhecimento da JSD junto das novas gerações e da sociedade 
portuguesa. Com o trabalho que desenvolvemos nas mais diversas 
áreas e a liderança da Margarida, a JSD demonstrou que sabe e 
consegue Conquistar Portugal.
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João Pedro Louro | Vice-Presidente

Este foi um mandato especial. Foi uma honra servir a JSD como 
vice-presidente ao lado da Margarida Balseiro Lopes e fazer parte 
de uma bonita página da JSD onde fomos capazes de liderar as 
novas gerações na educação, no acesso à habitação ou no combate 
à corrupção. Foram dois anos em que não há dúvida que os jovens 
portugueses saíram a ganhar e é este benefício pelo qual nos 
devemos mover na política.

Guilherme Duarte | Vice-Presidente

Tive a oportunidade de integrar, certamente, um mandato que 
marcará a história da estrutura! Não só pelo facto de ser a primeira 
mulher a liderá-la, mas pela forma eficaz, ponderada e objetiva, que 
nos últimos dois anos, demos resposta a questões transversais a 
todas as gerações. Valeu bastante a pena! Viva à JSD!

Susana Duarte | Diretora Administrativa e Financeira

Estes dois anos foram repletos de desafios para a JSD, especialmente 
quando falamos de gestão administrativa e financeira. A JSD teve 
pela primeira vez na sua história um corte orçamental nos subsídios 
ordinários, isso impos à estrutura um rigor e uma exigência acima 
de qualquer expectativa. Mas mais uma vez a JSD foi posta a prova 
e superou as suas expectativas, mostrando que com trabalho e 
dedicação tudo é possível!

Foi possível fazer festivais, concursos com prémios monetários, 
volta às escolas, feiras de juventude e emprego, podcasts, debates 
online, encontro de concelhias, conferências e debates pelo país, 

Diogo Cúmano | Vice-Presidente

Fazer política na Juventude Social Democrata nos últimos dois 
anos foi um privilégio. Sinto-me honrado por ter passado por esta 
juventude partidária, organização que me ensinou muito e que vivi 
com maior intensidade durante o período em que fui Vice-Presidente.

Quando estamos na vida pública ativa, seja num cargo público ou 
partidário, devemos guiar-nos pelas nossas convicções com sentido 
crítico, mantendo a firmeza quando estamos seguros de que algo 
está certo ou errado. Neste momento Portugal atravessa um 
período descendente com o Governo Socialista e cabe-nos a nós, 
PSD e JSD, liderarmos a oposição para podermos substituir o 
governo das esquerdas. Por nós, pelos portugueses e sobretudo pelas 
novas gerações.
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encontro de estudantes, melhorar o material informático dos serviços 
administrativos da sede da JSD, entre tantos outros momentos que 
fomos postos à prova e superamos.

Sair com contas certas é sem dúvida um sentimento de dever 
cumprido e de que quem ficar fica bem!

Filipa Nascimento | Diretora Comunicação e Informação

Dois anos. Dois anos de trabalho e dedicação. Guardo destes dois 
anos memórias que me fazem sorrir. Volta às Escolas, Legislativas 
2019, Kit Comunicar JSD, e muitos mais momentos vividos com esta 
equipa, mas principalmente com a Margarida.

A Margarida foi uma líder exemplar e justa, que deu força à premissa 
“a política para nós nada significa se não representar a melhoria das 
condições de vida concretas do povo português”, nomeadamente dos 
jovens. Confiou em mim a comunicação da JSD. A voz da JSD chegou 
a milhares de jovens, através das redes sociais, dos media e de ações 
de rua. Fomos a voz dos jovens junto dos órgãos de decisão.

Tenho orgulho na JSD, na nossa JSD.

Juntos por um ideal!

João Antunes dos Santos | Coordenador Nacional Autárquico

O mandato que ora termina é indissociável das características da 
timoneira Margarida: um mandato com causas, com convicções, 
com coragem, com trabalho e com competência. Estou certo que 
valorizámos e credibilizámos a JSD e, estou certo, que a JSD nestes 
dois anos deixou a sua marca nada vida dos jovens, na vida do país. 
Obrigado Margarida, foste, és e sempre serás uma inspiração.

Raquel Baptista Leite | Coordenadora do Gabinete de Estudos

Se queres ir rápido, vai sozinho. Se queres ir longe, vai em equipa. 
Fomos em equipa pela Juventude Portuguesa. Do Combate à 
Corrupção até à Escola do Futuro, sonhámos e Conquistámos 
Portugal. Coordenar o Gabinete de Estudos da Juventude Social 
Democrata permitiu-me contactar com militantes base de todo o país. 
Somos a maior e melhor Juventude Partidária Portuguesa!
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João Ferreira | Coordenador do Gabinete de Formação

Dois anos de propostas, trabalho e luta intransigente pelo presente e 
o futuro da juventude portuguesa, dotando os militantes da JSD das 
ferramentas para que sejam a voz que não se cala por Portugal!

Rui Guilherme | Coordenador do Gabinete de Relações Internacionais

Um biénio denso e gratificante na definição da posição internacional 
da JSD. Nas dimensões local, nacional, europeia ou até, pelas 
circunstâncias, eleitoral, não deixamos de ter uma visão atlântica 
da Europa e europeia do Atlântico. Comigo, fica a honra de uma 
responsabilidade transitória de as cumprir.

Alexandre Galiza |Coordenador do Gabinete dos Ensinos Básico 
e Secundário

Um mandato que se caracterizou por uma estrutura presente, ousada, 
participativa, desinibida e unida pelas mesmas causas - esta foi a JSD 
que eu conheci. Em equipa percorremos o País na Volta Nacional, 
debatemos a Escola do Futuro, preparamos as Legislativas, lutamos 
contra a corrupção, valorizamos o interior e trabalhamos no presente 
das novas gerações! Obrigado Margarida, obrigado JSD!

Paulo dos Santos | Coordenador do Gabinete do Ensino Superior

A educação é o motor principal do desenvolvimento de um 
país e deve acompanhar as novas tendências e responder as 
necessidades da sociedade. Neste mandato, a JSD mostrou que 
essa é a sua prioridade.

Joana Garrido Amorim | Coordenadora do Gabinete do 
Associativismo Juvenil

À Comissão Política da Juventude Social Democrata reconhece-
se que, ao longo destes dois anos, esteve inteiramente disponível 
e acessível para ouvir as inquietações dos jovens, conferindo-
lhes representatividade e voz. Estivemos presentes e produzimos 
conteúdos. Trouxemos temas emergentes à discussão, emitimos 
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opinião e fundamentamos o interesse nos jovens. Fomos uma 
Juventude Social Democrata de obras feitas e de resultados 
garantidos. Tentamos por isso ser a plataforma da voz dos jovens de 
Portugal, o que nos identifica como estrutura a auscultar, tendo-nos 
dado o garante da construção deste projeto.

Hugo Lopes | Vogal

Um dos melhores mandatos da JSD até hoje. Resumido em trabalho, 
ética, dedicação e competência. Foi um orgulho para mim servir as 
novas gerações nestes dois anos.

Jorge Barbosa | Vogal

João Freitas Alcaide | Vogal

Este mandato da CPN da Jota foi um mandato feito, 
indubitavelmente, de dedicação, proximidade, trabalho intenso 
e de credibilidade e credibilização da vida pública e política. Foi 
um mandato focado nos problemas e preocupações da juventude 
portuguesa, e marcado pela constante apresentação de propostas 
para a sua resolução - um mandato, refira-se mais do que merecida e 
justamente, liderado notavelmente pela Margarida.

Rúben Pinto | Vogal

Foi um orgulho fazer parte desta CPN. Acredito que marcamos a 
nossa geração pelos melhores motivos e muito graças a Margarida 
que voltou a colocar a JSD na agenda política nacional. Obrigado!
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Filipe Brígida | Vogal

Cristiana Santos | Vogal

Nos últimos dois anos conquistámos Portugal. Milito na JSD há 12 
anos e nunca vi uma equipa assim! Foi uma oportunidade única! Pelo 
desafio, pela jornada, pelas pessoas, pelas lições, pelo trabalho, pela 
amizade! Dei muito, mas aprendi tanto mais!

Tenho que deixar uma palavra de reconhecimento à Margarida e à 
Raquel pelas líderes que são e pelo exemplo que nos deixam! Além 
delas, um agradecimento há quase uma centena de jovens que 
colaboraram com o gabinete de estudos nos últimos dois anos - foi 
uma honra servir a juventude portuguesa ao vosso lado.

“Se quer ir depressa vai sozinho, se queres ir longe vai em equipa”

Gonçalo Perdigão | Vogal

Diogo Fagundes | Vogal
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Eduardo Fernandes | Vogal

João Reinaldo Oliveira | Vogal Suplente

Eunice Sousa | Vogal Suplente

Tiago Maia | Vogal Suplente

Diogo Oliveira | Vogal Suplente
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André Vicente | Vogal Suplente

Rodrigo Oliveira | Vogal Suplente

Ricardo Batista | Vogal Suplente

Eduardo Almeida | Vogal Suplente

Tiago Sousa Santos | Vogal Suplente

Nos últimos dois anos a JSD recuperou a sua credibilidade externa. 
Voltamos a ser a estrutura liderante em matérias de políticas para 
a juventude e recuperamos o espaço político que vínhamos a 
perder nos últimos tempos. A JSD é hoje aquilo que havia sido no 
passado e, ainda assim, conseguiu começar a adaptar-se às formas 
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Márcia Nunes | Vogal Suplente

Luís Laranjo Matias | Vogal Suplente

Beatriz Matos Rosa | Vogal Suplente

Ana Cristina Neves | Vogal Suplente

Desde o trabalho desenvolvido para a “Escola do Futuro” até à 
publicação do documento “O Estado Paliativo dos Cuidados Paliativos 
em Portugal”, passando pelas mais variadas áreas de interesse para 
a juventude portuguesa, a JSD mostrou neste mandado ser a força 
política jovem mais forte, irreverente e inovadora de Portugal.

de participação política do século XXI. Isto deve-se, sem dúvida, à 
liderança da Margarida, mas também ao trabalho dos dirigentes que 
integraram os órgãos nacionais e que deram tudo de si pela JSD, pelo 
PSD e, acima de tudo, pelos jovens portugueses!



RELATÓRIO DE ATIVIDADES · 2018-202014

Carlos Rodrigues | Vogal Suplente

Dignificar uma estrutura tão nobre como a JSD exige trabalho, 
dedicação e liderança. Soubemos estar à altura da missão e cumprir o 
desígnio de representar os jovens portugueses! 

Alberto Ferreira | Vogal Suplente

Miguel Bugalho | Vogal Suplente

Ao longo destes dois anos tive a oportunidade de fazer parte desta 
CPN. Fizemos um caminho que me orgulha por termos apresentado 
medidas concretas para os jovens, mas também para todas as áreas 
cruciais para a sociedade. Um obrigado à Margarida pelo seu exemplo 
de liderança. Será sempre um até já!

David Castro | Secretário Geral Adjunto

A JSD viveu durante estes 2 anos momentos marcantes de 
mobilização da estrutura em prol da promoção do mérito e da 
apresentação de propostas políticas que representam o sentimento e 
a vontade das novas gerações.

Diana Pereira Santos | Secretária Geral Adjunta



RELATÓRIO DE ATIVIDADES · 2018-2020 15

Nuno Magalhães | Secretário Geral Adjunto Suplente

Afirmámos a JSD e a Juventude portuguesa como verdadeiros 
construtores do Presente e pensadores do Futuro! Conquistámos 
Portugal!

André Barbosa | Secretário Geral Adjunto Suplente

Este mandato assentou em 4 pilares fundamentais: proximidade, 
trabalho, perseverança e dinamismo.

Simão Santana | Secretário Geral Adjunto Suplente

Teodósio Faria | Secretário Geral Adjunto

Orlando Vaz | Secretário Geral Adjunto Suplente

Uma JSD livre, autónoma e de causas.
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João Cerejo dos Santos | Secretário Geral Adjunto Suplente

Os últimos dois anos de mandato da JSD, foram anos de trabalho, 
empenho e dinâmica. Foi um dos melhores mandatos da história da 
nossa estrutura, e tivemos ao longos destes dois o país e os jovens no 
centro das nossas atenções. Foi por eles que trabalhamos e será por 
eles que continuaremos a lutar! Juntos por um ideal!”

Hugo Martins | Secretário Geral Adjunto Suplente

Emanuel Felgueiras | Secretário Geral Adjunto Suplente

Francisco Potier Dias | Secretário Geral Adjunto Suplente

A aprendizagem requer insistência, querer, mas, sobretudo quem 
te faça aprender. Neste mandato houve de tudo, e tanto em prol da 
nossa JSD.

Foi um prazer.

Marta Almeida | Secretário Geral Adjunto Suplente
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Luís Santos | Secretário Geral Adjunto Suplente

Ser jovem é necessariamente ser inovador e contribuinte para o 
progresso civilizacional, por isso este mandato de 2 anos focou-se na 
defesa assertiva dos interesses dos jovens portugueses. Fomos a voz 
da juventude por melhor educação, melhor academia universitária, 
pela habitação, pelo trabalho e carreira profissional e consequente 
emancipação.

Diogo Valente | Secretário Geral Adjunto Suplente

Flávio Soares | Presidente da CPR dos Açores

“A JSD é uma estrutura impulsionadora de desenvolvimento do nosso 
País e das nossas Regiões e este mandato foi prova disso mesmo. 
Com as nossas propostas, conseguimos marcar pela diferença tendo 
sido uma estrutura que lutou pelos interesses dos jovens portugueses 
e que esteve ao seu lado quando estes mais precisaram.

Foi um mandato de empenho e dedicação como há anos não se via.

Estamos gratos à Margarida e a toda a sua equipa por todo o 
esforço.”

Bruno Melim | Presidente da CPR da Madeira

A frase que melhor descreve o mandato e a liderança da Margarida 
Balseiro Lopes é: “a sorte protege os audazes”. Nunca deixem de lutar 
por aquilo em que acreditam.
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FILIPA NASCIMENTO
DIRETORA COMUNICAÇÃO E 
INFORMAÇÃO

“Comunicar é fazer política”. 
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JOÃO ANTUNES DOS SANTOS 
COORDENADOR NACIONAL 
AUTÁRQUICO

O mandato da JSD que ora termina coincidiu com um período temporal em que não 
decorreram eleições autárquicas, pelo que o trabalho desenvolvido pela Coordenação Nacional 
de Jovens Autarcas teve de ser ajustado a essa circunstância. 

Foi um mandato que procurou fazer um trabalho de estruturação e capacitação do gabinete 
dos JASD, começando por se fazer o levantamento de todos os jovens social democratas 
eleitos nas várias autarquias locais do nosso país (agradecendo-se, desde já, a todas as pessoas 
e estruturas, sobretudo às distritais, que colaboraram nesse sentido), porque só conhecendo os 
nossos eleitos é que podemos trabalhar com eles e para eles! 

Sem prejuízo das várias atividades planeadas e desenvolvidas, foi com particular gosto que 
levámos a cabo algo que não estava de todo pensado no início do mandato, uma vez que 
ninguém esperaria que o final de mandato coincidisse com uma pandemia global. Tivemos a 
oportunidade de recolher um vasto conjunto de práticas locais implementadas pelas autarquias 
no combate à Covid, que valorizaram o trabalho dos nossos autarcas, reforçaram a perceção da 
importância do poder local e, essencialmente, permitiram que se partilhassem boas ideias. 

Atividade desenvolvida:

• Rebranding da imagem dos JASD

• Criação de página dos JASD no site da JSD

• Elaboração de base de dados dos jovens social democratas eleitos para os órgãos 
autárquicos para o mandato 2017-2021

• Criação da “rede JASD”

• Georreferenciação dos jovens eleitos na página dos JASD

• Criação de espaço de “perguntas frequentes” na página dos JASD

• Criação de espaço interativo “fala connosco, esclarece as tuas dúvidas” na página dos JASD

• Participação do Coordenador dos JASD na Formação Autárquica da JSD Distrital de Castelo 
Branco, no dia 02/02/2019, em Oleiros

• Realização da formação “Como ter um concelho 100% jovem?”, no dia 09/03/2019, em 
Aveiro, com a participação Carlos Sousa Santos

• Realização do Encontro Nacional de Jovens Autarcas, no dia 26/10/2019, em Torres Vedras, 
com a participação de Filipa Roseta, Ribau Esteves, Paulo Baptista, Telmo Faria, Carlos 
Carvalho, Filomena Sintra e Catarina Barreto

• Recolha e compilação de medidas de combate à COVID-19 implementadas pelas autarquias 
locais, com partilha e divulgação do respetivo documento, e envio do mesmo aos ASD, à 
ANAFRE e à ANMP.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES · 2018-2020 21

Desafios para o futuro 

Com a eleição dos novos órgãos nacionais da JSD surgirá uma nova Coordenação Nacional 
Autárquica da JSD, que desenvolverá o seu trabalho num contexto de preparação das eleições 
autárquicas de 2021. 

A acrescer ao já habituais, mas não menos importantes, desafios que se apresentam à JSD 
de trabalhar no sentido de alcançar a melhor representatividade possível nos vários órgãos 
autárquicos, bem como de munir os seus candidatos e futuros eleitos de ferramentas úteis à 
sua missão, outros desafios de avizinham.

Por um lado é importante continuar a afirmar o PSD como um partido de génese autárquica e 
territorial, transversal a todas as faixas etárias, no qual os jovens se devem continuar a sentir 
representados e, portanto, não se sentirem tentados a enveredar por opções mais populistas. 
Perigo que existe sobretudo em territórios onde o PSD já tem dificuldades de implantação.  

Mas, a JSD e os jovens no geral têm o dever de antecipar o futuro, exercício que também 
devem fazer ao nível local. Ninguém duvida da importância do poder local no desenvolvimento 
do país e da sociedade, porem é essencial que o poder autárquico consiga acompanhar a 
mudança dos tempos. Nesse sentido, os JASD terão a possibilidade de procurar discutir, 
estudar e apresentar propostas que consubstanciem políticas autárquicas de futuro.
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RAQUEL BAPTISTA LEITE
COORDENADORA DO
GABINETE DE ESTUDOS

O Gabinete de Estudos da JSD, constituído por cerca de 70 pessoas, de norte a sul do 
nosso país até às regiões autónomas - com militantes e independentes – foi, graças ao 
trabalho em equipa, uma das forças motrizes destes dois anos de mandato ao serviço da 
Juventude Portuguesa.

O primeiro desafio foi encarar o Gabinete de Estudos como aquilo que ele deve ser – um 
Gabinete tecnocrata que facilita e apoia a atividade política da Comissão Política Nacional. 
Organizou-se o Gabinete por áreas setoriais, garantindo a representatividade de todo o país, 
com a organização de reuniões presenciais a cada quatro meses em diferentes pontos do 
país – Pombal, Coimbra, Porto, Algarve e Évora -, contando com todos os coordenadores de 
Gabinetes de Estudos de todas as Distritais e Regionais do país. Em cada uma destas reuniões, 
contou-se com a presença de convidados surpresa: Ricardo Baptista Leite, Alexandre Picoto, 
Carlos Coelho, António Leitão Amaro e Alexandre Homem Cristo.

Foi graças a este trabalho em rede, e sob o lema “Se queres ir rápido, vai sozinho. Se queres ir 
longe, vai em equipa” que o Gabinete de Estudos produziu inúmeros documentos e propostas 
políticas, que se concretizaram nas mais diversas formas.

No dia 1 de Agosto de 2018, em representação da JSD, a Presidente, Margarida Balseiro 
Lopes, e o Gabinete de Estudos levaram a uma audiência com o Excelentíssimo Presidente da 
República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, o documento “Reforçar a Transparência 
e Combater a Corrupção em Portugal”, que se consubstanciou com a defesa em Assembleia da 
República da legalização do lobbying e da limitação de mandatos. 

A 21 de fevereiro 2019, a JSD apresentou, através da sua Presidente da JSD, e dos Deputados 
do Grupo Parlamentar do PSD, cinco projetos de resolução que visaram o incentivo ao 
regresso de emigrantes portugueses. Estes projetos de resolução imanam do documento 
“Acompanhar o emigrante português e assegurar condições de regresso”, produzido pelo 
Gabinete de Estudos, que apresentou uma análise profunda e atualizada, focada na emigração 
jovem portuguesa.

Ao longo dos primeiros meses de mandato, e após reuniões com inúmeras entidades ligadas à 
educação, nomeadamente FENPROF, os Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa, 
a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a Federação Nacional da Educação e a ANQEP 
nasce, em Abril de 2019, o documento produzido pelo Gabinete de Estudos, “A Educação 
em Portugal”, que apresenta uma análise focada no ensino desde o pré-escolar até 
ao secundário, com vista à Escola do Futuro. Esta foi uma das principais bandeiras desta 
Comissão Política Nacional, tendo recentemente consubstanciado o projeto de resolução 
apresentado pelos Deputados da JSD na Assembleia da República que recomendou ao 
Governo o reforço das condições para o ensino e aprendizagem através das novas tecnologias, 
cujo uso foi intensificado no contexto da pandemia, e a necessidade de aumentar os cuidados 
de saúde mental.

Em parceria com o Gabinete de Formação, o Gabinete de Estudos, contribuiu para a realização 
do “Manual do Militante”, lançado em Maio de 2019, com o intuito de apresentar a JSD, as suas 
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origens ideológicas, história e património, o seu funcionamento e a sua presença territorial, aos 
novos militantes.

Durante o mês de fevereiro de 2019, a JSD promoveu o primeiro inquérito de literacia europeia 
em Portugal, construído pelo Gabinete de Estudos: “Conheces a Europa?”. Durante o mês de 
Maio de 2019 foram apresentados os seus resultados, bem como o Manifesto Eleitoral “Made in 
Europe”, com as bandeiras da JSD para as eleições Europeias. 

No dia 12 de Agosto de 2019, Dia Internacional da Juventude, a JSD assinalou esta data 
com o lançamento do documento produzido pelo Gabinete de Estudos “A Valorização 
do Voluntariado”. Este documento resulta quer do estudo do tema, quer de diversas 
reuniões com organizações no sector, nomeadamente, a Confederação Portuguesa do 
Voluntariado, a CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, a Fundação 
Eugénio de Almeida, o GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial, o 
Banco Alimentar, a Comunidade Vida e Paz, entre outras. Nasceu assim, a recomendação 
apresentada em Assembleia da República da criação do Estatuto “estudante-voluntário” 
para os alunos do Ensino Superior, como forma de promover o espírito de cidadania ativa e 
responsabilidade social.

A JSD considera indispensável associar à revisão bibliográfica e ao estudo dos temas, a 
auscultação da sociedade civil. Por essa razão, reuniu com a Casa do Alecrim da Associação 
Alzheimer Portugal, o Observatório dos Cuidados Paliativos, a Associação Portuguesa de 
Cuidados Paliativos e Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica, por forma a 
analisar e pensar soluções concretas e praticáveis para os Cuidados Paliativos em Portugal. 
Deste trabalho, resulta o documento “O Estado Paliativo dos Cuidados Paliativos em Portugal”, 
com propostas que vão ao encontro das reais necessidades dos profissionais e dos doentes. 
Tal diagnóstico e soluções foram explanadas numa carta aberta, lançada dia 21 de Setembro 
de 2019, dirigida ao Exmo. Senhor Presidente da República Portuguesa, à Exma. Presidente 
da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos e restantes membros e ao Exmo. Presidente da 
Associação Nacional de Cuidados Paliativos.

A JSD, não deixou de ter uma palavra a dizer no Congresso do PSD de Fevereiro de 2020, 
apresentando a moção “A Reforma das Reformas”, com a análise ao sistema de Segurança 
Social em Portugal, realizado pelo Gabinete de Estudos, contrapondo com propostas 
reformistas.

Em Fevereiro de 2020, e para que os militantes da JSD votassem no referendo interno 
sobre as drogas leves em consciência, o Gabinete de Estudos da JSD realizou um documento 
com “Prós e Contras: Drogas Leves”, com o objetivo de produzir uma revisão bibliográfica 
isenta sobre o tema. 

Por fim, e face ao contexto de pandemia da COVID-19 vivido no fim do mandato 2018-2020, o 
Gabinete de Estudos produziu um documento, em Junho de 2020, com propostas de resposta 
aos impactos sociais e económicos da pandemia, nomeadamente no âmbito da Fiscalidade e 
Empresas, Laboral, Terceiro Setor e Turismo.

“Ser da Jota, é ser diferente”. Foram dois anos, liderados pela Margarida Balseiro Lopes, em que 
foi possível ser e fazer diferente. Pela Juventude Portuguesa.
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JOÃO FERREIRA
COORDENADOR DO GABINETE 
DE FORMAÇÃO

No presente mandato, a coordenação nacional de formação traçou um plano ambicioso em 
que foi possível lançar as diversas bases de conteúdos para o futuro da formação da Juventude 
Social Democrata. 

Foi objetivo desta coordenação dotar as estruturas, os dirigentes e os militantes das 
ferramentas básicas para se informarem sobre o que é a JSD, criando e disponibilizando meios 
para as iniciativas a que são chamados ou promovem.

Desde logo, com a criação do Manual de Militante da JSD, em parceria com o gabinete de 
estudos, através do qual cada militante, aquando da sua filiação na estrutura ou qualquer 
jovem, enquanto pondera juntar-se a esta, pode ficar a conhecer a ideologia, as principais 
bandeiras, os feitos na história e algumas histórias da vida política da juventude portuguesa. O 
manual foi o mote para que pelo país se promovessem iniciativas de apresentação do mesmo.

De seguida, com o Comunicar JSD, em parceria com o gabinete de comunicação, foi 
desenvolvido um pack de comunicação que aborda as temáticas do Marketing Digital 
e Político, Conteúdo e Design e as Ferramentas que poderão ser utilizadas para este fim. 
Neste sentido, decorreram por todo o país formações para que todos ficassem a conhecer os 
materiais apresentados.

No decorrer da preparação das eleições europeias de 2019, foi lançado o Sub-18 Europa, em 
parceira com o gabinete de relações internacionais, permitindo que cada militante da JSD e 
estrutura pudesse promover um maior conhecimento do funcionamento da União Europeia e 
do reflexo desta na sua vida. Com exemplos práticos e o quiz “Conheces a Europa?” - para que 
de forma mais interativa e didática se pudesse promover o debate e a formação -, decorreram 
várias formações pelo país com este objetivo. 

Não deixamos de preparar formações práticas e únicas em diversas temáticas, desde logo com 
a formação para jovens líderes, na cidade de Bruxelas, em reuniões de trabalho com a NATO, a 
administração da Fundação Konrad Adenaur, a representação portuguesa junto do Conselho 
Europeu, a Comissão Europeia e os representantes portugueses no Parlamento Europeu. Nesta 
formação foi possível discutir política europeia com representantes ao mais alto nível, bem 
como conhecer o trabalho real de todas as entidades com se reuniu.

De seguida, em parceira, também, com a Fundação Konrad Adenaur, a formação em 
marketing político e digital, reuniu, na cidade de Setúbal, durante dois dias, militantes e não 
militantes de todo o país com formadores de excelência, com experiência em formação de 
políticos europeus.

A formação de “Como construir uma cidade 100% jovem”, em parceria com o gabinete 
autárquico, que decorreu na cidade de Aveiro, reuniu jovens autarcas de todo o país para se 
formarem na construção das metas de cumprimento de um órgão autárquico quanto ao grau 
de aplicação de políticas destinadas à juventude. Neste sentido, os jovens autarcas de freguesia 
e município conheceram as metas do selo de excelência atribuído pela Comissão Europeia que 
poderão defender para a sua autarquia. 
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RUI GUILHERME
COORDENADOR DO GABINETE 
DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

A visão que representa os portugueses no mundo, para lá dos desenhos de sociedade, é fácil 
de enquadrar: construímos pontes com uma importância crescente devida aos valores, seus 
pilares. É ainda verdade que desde os anos 80 — ou 70 para os que contam o caminho que 
lhe antecedeu — o Portugal na Europa foi representativo das maiores necessidades do país, 
constantemente urgentes: consolidação democrática e desenvolvimento económico.

 A JSD, por dever institucional e ao lado das suas vocações atlântica e lusófona, nunca 
o esqueceu e este mandato não poderia ser diferente. É na ligação dos militantes e Comissão 
Política Nacional ao Conselho da Juventude do Partido Popular Europeu (YEPP) que acredito 
estar a missão de um Coordenador do Gabinete de Relações Internacionais da JSD e foi isso 
que procurei verter neste mandato em muito atípico, pelo ritmo ou contexto. Dizem-nos os 
clichés (e a história!) que a Europa se fez de crises e pela capacidade singular de as transformar 
no seu maior objetivo: compromissos de vantagem mútua.

 Num mandato inevitavelmente marcado por Eleições Europeias, a Eleição da Lídia 
Pereira como Presidente do YEPP e sucessivas afrontas à Europa como a conhecemos e 
queremos, estou convicto de que a JSD pôde honrar a sua história na negação de blocos 
estanques ou excessivamente continentais e, pela positiva, na projeção da JSD, cujo legado 
internacional dos que me antecederam sempre pesa e serve.

 Na outra face da moeda, de rigorosamente semelhante valor, está a ligação do que se 
faz pelo fórum multilateral europeu por excelência, a União Europeia, ao jovem português. E 
aqui é fundamental tomar por igual importância, mas diferente abordagem, as realidades de um 
Portugal que vai de Lisboa e Porto aos meios mais rurais e remotos, da indústria ao turismo, do 
debate profundo à complexa multiplicação de informação. Tomei com especial apreço todos os 
momentos em que as diversas estruturas consideraram que poderia contribuir enquanto veículo 
das suas visões às políticas europeias, tantas vezes vistas injustamente como distantes.

 A JSD, à imagem de Portugal, procurou sempre ser uma ponte na e para a Europa; mas 
tem, acima de tudo, um compromisso com os valores, que acredito ter ficado marcado nos 
momentos devidos e inevitáveis durante este mandato.
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PAULO DOS SANTOS 
COORDENADOR DO GABINETE 
DO ENSINO SUPERIOR

A educação é o motor principal do desenvolvimento de um país e deve acompanhar as novas 
tendências e responder as necessidades da sociedade. A JSD assumiu a liderança na reflexão 
sobre “Qual a Escola do Futuro que queremos e necessitamos?” e na resolução dos problemas 
que afetam diretamente os jovens que frequentam o Ensino Superior, seja na discussão e 
apresentação de propostas para melhorar o regulamento de Bolsas de Estudos, bem como na 
grande problemática do alojamento académico que continua sem respostas apesar das falsas 
promessas do governo.

ALEXANDRE GALIZA
COORDENADOR DO GABINETE DOS 
ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

12 000 quilómetros e 6 semanas caracterizaram aquela que foi a maior Volta Nacional ao 
Secundário da Juventude Social Democrata. Tendo como base o modelo de VNS adotado em 
2016, partimos para aquele que viria a torna-se um dos maiores desafios do mandato. A defesa 
da digitalização e modernização das escolas (A Escola do Futuro) foi o mote desta edição, 
e através da pesagem das mochilas dos estudantes à porta dos estabelecimentos de ensino, 
difundimos a nossa principal mensagem na luta por uma rápida e eficaz, modernização do 
sistema de ensino, adaptada aos tempos que vivemos. 

Em 2019, o ano termina com a candidatura da JSD à Direção do Conselho Nacional Juventude e 
sua posterior eleição, tendo sido em mim depositada a confiança em representar a JSD. Como 
Coordenador do GNEBS, acompanho de perto os trabalhos levados a cabos pela FNAEBS e 
todo o desenrolar da atividade do movimento estudantil, em particular nas escolas em que a 
JSD está implantada através da participação cívica dos seus militantes.

A época que ultrapassamos é difícil e incerta, o que torna ainda mais importante o papel da 
futura liderança do GNEBS, tendo em conta a tamanha incerteza que a pandemia do COVID-19 
está a provocar na preparação do arranque do ano letivo. A nossa intervenção é fulcral, não nos 
demitemos de trabalhar para o amanhã das novas gerações! 
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JOANA GARRIDO AMORIM
COORDENADORA DO GABINETE 
DO ASSOCIATIVISMO JUVENIL

Pelo primeiro ano, a Juventude Social Democrata cria o Gabinete do Associativismo no 
mandato 2018/2020. 

A criação do Gabinete do Associativismo realça a importância que a JSD concede ao 
Associativismo Juvenil em Portugal, de Norte a Sul. A consciência que o Associativismo Juvenil 
permite formar, qualificar e tornar os jovens mais capazes e a pensarem com espírito coletivo, 
leva a JSD a querer acompanhar as dinâmicas associativas e a incorporar na sua estrutura o 
espírito do associativismo. A JSD reconhece que o associativismo juvenil cria oportunidades, 
premeia a curiosidade e o conhecimento, contrariando a mobilidade social entre os jovens. 

Assim, criando sinergias entre os seus militantes, entre a estrutura e os jovens portugueses, 
auscultando as boas práticas associativas desenvolvidas, a JSD pretende inteirar-se e 
estabelecer uma relação direta com o meio do associativismo e com aqueles que o integram. 

Para responder a estas motivações, o Gabinete do Associativismo desenvolveu um Plano de 
Atividades que permite identificar a base de atuação que possibilite uma intervenção futura e 
cuidada, em matéria de atividades de consumo interno e externo, por parte da estrutura.  

O Gabinete do Associativismo deve encarregar-se de auscultar as estruturas nacionais 
encarregues da representação dos jovens como, por exemplo, o CNJ e associações estudantis, 
de forma a garantir a constante atualização e acompanhamento do associativismo nacional. 

Igualmente, deve acompanhar as alterações legislativas que ocorrem neste âmbito. 

Durante este mandato, a alteração à Lei do Associativismo Juvenil mereceu um especial foco 
por parte da JSD, tendo-se, por isso, realizado um encontro/debate para o esclarecimento 
dos vários pontos de vista pelos principais dirigentes do associativismo nacional aberto a toda 
a comunidade. 

A criação de um Gabinete do Associativismo pressupõe que se crie convergência e partilha de 
boas práticas dentro da estrutura, tornando-a mais próxima, fazendo com que as boas práticas 
de uns se manifestem em motivação e em trocas de experiências para outros. Assim, surgiu a 
ideia da criação de um Shark Tank associativo que dê possibilidade às estruturas concelhias de 
desenvolverem atividades inseridas em determinadas áreas temáticas (Crescimento Interno, 
Influência Digital, Comunidade Ativa, Inclusão Global, Proteção do Ambiente, Desporto 
Inclusivo) com o apoio da estrutura nacional. É objetivo das concelhias desenvolverem uma 
ideia de uma atividade que tenham interesse em realizar, apresentando-a a uma equipa de 
avaliadores da JSD que, consoante critérios de seleção, decidirá quais os projetos mais criativos 
e que poderão vir a ter maior alcance, honrando o empreendedorismo, a imaginação e o 
pensamento criativo. 

Em matéria de gerações, foi criado um Cartoon que retrata como a geração “à rasca”, 
resultante da crise financeira de 2008, apresenta semelhanças à Geração “Covid”- “o mesmo 
terramoto outra vez?”, evidenciando que o aumento dos cerca de 50% de desemprego jovem, 
no pós pandemia, apresenta manifestos semelhantes à crise anterior. 
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Apesar de ser um Gabinete recente, o Gabinete do Associativismo mostra-se promissor junto 
da estrutura da JSD. Criativo, Original, Jovem, que vai ao encontro dos gostos dos mais jovens, 
traduz energia, dinamismo e inquietação. Os próximos anos mostram-se aliciantes para que 
se criem suportes e bases sólidas e para que se desenvolvam iniciativas que se enquadrem 
no quadro de intervenções da JSD junto desse meio. Através de uma disposição de abertura, 
reconhecimento, formação, o Gabinete do Associativismo deverá acompanhar o tecido 
associativo nacional, bem como construir intervenções próprias. 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES · 2018-202030

O MANDATO EM REVISTA

25 de Abril

No dia 25 de Abril, a Presidente da Juventude 
Social Democrata, Margarida Balseiro Lopes, 
discursou na Sessão Solene do 25 de Abril, 
em representação do Grupo Parlamentar do 
Partido Social Democrata.

35ª Ovibeja

De 27 de Abril a 1 de maio, a Juventude Social 
Democrata esteve presente na 35ª edição da 
Ovibeja, em Beja. Esta presença teve como 
intuito a aproximação da JSD a esta região 
alentejana, e aos jovens que aqui habitam. 

Programa Erasmus

Dia 8 de Maio, a Presidente da Juventude 
Social Democrata, Margarida Balseiro 
Lopes, marcou presença no encontro entre 
o Presidente do Partido Social Democrata, 
Dr. Rui Rio, e os estudantes universitários do 
programa Erasmus, sendo que este encontro 
visava a comemoração do Dia da Europa.

Europa: o Presente e 
o Futuro

Para assinalar o Dia 
da Europa, 9 de Maio, 
a Juventude Social 
Democrata realizou 
o debate “Europa: o 
Presente e o Futuro” 
com os seguintes 
oradores:

- Carlos Moedas, 
Comissário Europeu 
para a Investigação, 
Inovação e Ciência 

- Carlos Carreiras, 
Presidente da CM 
Cascais

- Margarida Balseiro 
Lopes, Presidente da 
JSD.

Lê mais em:  http://
jsd.pt/noticias/jsd-
comemora-o-dia-da-
europa 
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Lei do 
Associativismo 
Jovem

No dia 27 de Maio, 
a Jsd organizou o 
Debate “Alterações à 
Lei do Associativismo 
Jovem”, que contou 
com os seguintes 
oradores:

- Hugo Carvalho do 
Conselho Nacional de 
Juventude - Portugal.

- Tiago Rego da 
FNAJ - Federação 
Nacional das 
Associações Juvenis. 

- João Pedro Videira 
da Federação 
Académica do Porto.

- Rui Pimenta da 
Associação Juvenil 
Gustavo Filipe.

Combate à Corrupção

A JSD promoveu um conjunto de 10 mesas 
subordinadas ao tema da transparência 
e combate à corrupção. Debateu-se a 
transparência e prevenção da corrupção nas 
entidades públicas; a contratação pública 
incluindo PPP; o lobbying e transparência; 
o reforço da transparência na vida política; 
entre outros subtemas. Lê mais em:

http://jsd.pt/noticias/jsd-realizou-mesas-
redondas-sobre-reforco-da-transparencia-e-
combate-a-corrupcao

Famílias de Acolhimento

A Juventude Social Democrata apresentou 
um conjunto de propostas na Assembleia da 
República que pretendem apoiar as crianças e 
famílias de acolhimento. 

Lê mais em: http://jsd.pt/noticias/-jsd-quer-
mais-apoios-para-criancas-e-familias-de-
acolhimento/

Procuradoria-Geral da República

A Juventude Social Democrata reuniu com a 
Procuradora-Geral da República, Dra. Joana 
Marques Vidal, a fim de debater a temática da

Transparência e Corrupção. 

Lê mais em: http://jsd.pt/noticias/jsd-reune-
com-procuradoria-geral-da-republica 
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J Summer Fest

Foi na Praia Fluvial do Faial, na Vila de Prado, 
que a Juventude Social Democrata assinalou 
o seu 44º aniversário, no passado dia 7 de 
Julho de 2018, com o seu primeiro festival 
político – J Summer Fest.

Lê mais em: http://jsd.pt/noticias/jsd-celebra-
o-seu-44o-aniversario-com-o-j-summer-fest

Transparência e Corrupção

No dia 1 de Agosto, em representação da 
JSD, a Presidente, Margarida Balseiro Lopes, 
e o Gabinete de Estudos levaram a uma 
audiência com o Excelentíssimo Presidente 
da República, Professor Doutor Marcelo 
Rebelo de Sousa, o documento “Reforçar a 
Transparência e Combater a Corrupção em 
Portugal” com propostasneste âmbito. 

Lê mais em: http://jsd.pt/noticias/jsd-reune-
com-presidente-da-republica/  

ADN Global

No dia 12 de Agosto, no Porto, a Juventude 
Social Democrata assinalou o Dia 
Internacional da Juventude com o debate 
“ADN Global – Jovens Portugueses”, com 
o intuito de debater a emigração com os 
jovens portugueses que estão ou já estiveram 
emigrados.

Lê mais em: http://jsd.pt/noticias/jsd-realiza-
debate-sobre-a-emigracao-jovem

Uma Ideia para a Europa

De 26 de Setembro a 31 de Outubro, a JSD 
teve a decorrer o concurso “Uma Ideia para 
a Europa” em que se pretendia que todos 
os  jovens, dos 14 aos 30 anos, escrevessem 
um artigo com uma Ideia para a Europa, que 
possa ser implementada nos próximos anos.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-
promove-concurso-europeu/ 
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Volta Nacional ao Secundário

De 17 de Outubro a 20 Novembro a JSD, 
em foque o Gabinete Nacional do Ensino 
Básico e Secundário, visitou diversas escolas 
secundárias por todos os Distritos de 
Portugal, pesando diariamente

as mochilas de dezenas de alunos com 
o intuito de discutir a modernização e 
digitalização das escolas.  

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/nao-
estas-farto-de-andar-com-os-livros-as-costas 

JSD “arrenda” quartos na sede do PS

A JSD considera inaceitável a falta de 
respostas e de verbas em sede de OE 2019 
que respondam às dificuldades que os 
estudantes têm no acesso ao alojamento. 
Assim, a JSD “colocou” a sede do Partido 
Socialista no mercando de arrendamento, 
com um anúncio na Internet, e um MUPI no 
Largo do Rato à frente da sede.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/
jsd-arrenda-quartos-na-sede-do-partido-
socialista/

Congresso do YEPP

A 4 de Novembro, a Juventude Social 
Democrata fez história no 12º Congresso do 
YEPP, com a eleição da Lídia Pereira para 
Presidente do YEPP, a Juventude do Partido 
Popular Europeu.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/lidia-
pereira-eleita-presidente-do-yepp 

Crianças e Famílias de Acolhimento

A 23 de Novembro, o Grupo de Deputados 
da JSD questionaram o ministro do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, sobre as 
Crianças e as Famílias de Acolhimento: 

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-
questiona-ministro-sobre-as-criancas-e-
familias-de-acolhimento/
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Encontro Nacional de Concelhias

De 23 a 25 de Novembro, a JSD realizou o 
Encontro Nacional de Concelhias. Um evento 
que reuniu os vários dirigentes das estruturas 
concelhias e que teve como objetivos a 
preparação do próximo ano eleitoral e a 
formação de jovens quadros. 

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-
reune-concelhias-de-todo-o-pais/

Diminuição do Número de Bolsas

A 23 de Novembro, o Grupo de Deputados 
da JSD questionaram o ministro do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, sobre as 
Crianças e as Famílias de Acolhimento: 

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-
questiona-ministro-sobre-as-criancas-e-
familias-de-acolhimento/

Militante JSD

O manual de militante tem como intuito 
apresentar a JSD, das origens ideológicas 
à organização e funcionamento da nossa 
estrutura, da presença territorial aos meios 
onde podemos exercer a militância, da nossa 
história e património coletivo aos factos e 
estórias que nos caracterizam e distinguem.

Sabe mais em: https://jsd.pt/wp-ontent/
uploads/2018/11/Militante-JSD.pdf 

Comunicar JSD

O pack de 
comunicação 
visa contribuir 
para reforçar a 
comunicação 
de todas as 
estruturas da JSD. 
Revendo conceitos 
de marketing 
digital e político, 
apresentando 
noções de design 
e conteúdo, assim 
como, as ferramentas 
do marketing digital 
que, hoje, estão à 
disposição de todos, 
e não esquecendo 
a relação com a 
imprensa. 

Sabe mais em: 
https://jsd.pt/
wp-content/
uploads/2018/11/
Comunicar-JSD.pdf

Habitação Jovem

A 13 de Dezembro, num debate pedido pelo 
Grupo Parlamentar do PSD sobre Habitação, 
o PS, o BE, o PCP e Os Verdes votaram contra 
as propostas da JSD sobre a Habitação 
Jovem. 

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/ps-be-
pcp-e-verdes-propostas-habitacao  
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Página dos JASD

A JSD lançou no seu website a página dos 
JASD - Jovens Autarcas Social Democratas, 
na qual podes conhecer os jovens autarcas 
do teu concelho, esclarecer dúvidas e fazer 
perguntas.

Sabe mais em: www.jsd.pt/jasd-jovens-
autarcas-social-democratas 

Made in Europe: 
Conheces a Europa?

Dia 26 de Maio irá 
decorrer a Eleição 
dos deputados ao 
Parlamento Europeu, 
mais conhecida por 
Eleições Europeias. 
Assim, a Juventude

Social Democrata 
lançou a 25 de 
janeiro o seu projeto 
Made in Europe, 
através de um 
inquérito de literacia 
europeia: “Conheces 
a Europa”. 

Sabe mais em: 
https://jsd.pt/
noticias/jsd-lanca-
inquerito-sobre-
literacia-europeia 

Reforçar a Transparência e Combater a 
Corrupção

A 31 de janeiro, a Presidente da JSD, 
Margarida Balseiro Lopes, e o Gabinete de 
Estudos reuniram com o Líder Parlamentar do 
PSD, Dr. Fernando Negrão, para apresentar 
o documento “Reforçar a Transparência 
e Combater a Corrupção em Portugal” e 
debater as iniciativas legislativas sobre o 
Lobbying e a Colaboração Premiada. 

Artigo 13 – A favor ou contra?

A 7 de fevereiro, a JSD realizou o debate 
“Artigo 13 – A favor ou contra?”, em que 
participaram Miguel Lourenço Carretas, 
Diretor-Geral da AUDIOGEST, Eduardo Santos, 
Presidente da Associação D3, e Diana Duarte, 
Jornalista da SIC Notícias.
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JSDPodcast

A JSD lançou o seu canal de podcast – 
JSDPodcast – através do programa Portugal 
SUB-30, no qual se pode ouvir as últimas 
notícias com impacto no dia-a-dia dos jovens. 

Sabe mais em: www.jsd.pt/jsdpodcast 

Qualifica

De 28 de fevereiro a 3 
de março, a JSD marcou 
presença, como é habitual, 
com um stand na 12ª 
Edição da Qualifica – Feira 
de Educação, Formação, 
Juventude e Emprego, 
na EXPONOR – Feira 
Internacional do Porto. 

Sabe mais em: https://jsd.
pt/noticias/jsd-presente-na-
qualifica 

Como ter um concelho 100% 
jovem?

A 9 de março, o Gabinete 
Autárquico e o Gabinete 
de Formação da JSD 
promoveram a formação 
“Como ter um Concelho 100% 
Jovem?”. Também se realizou 
um jantar de vereadores

eleitos pela JSD. 

Sabe mais em: https://jsd.
pt/noticias/jsd-dedica-dia-a-
formacao-autarquica   

Reunião com Académicas

A 20 de março, semana que 
antecede o Dia Nacional 
do Estudante, a Presidente 
da JSD, Margarida Balseiro 
Lopes, e o Presidente do PSD, 
Dr. Rui Rio, reuniram com 
Federações e Associações 
Académicas e de Estudantes. 

Sabe mais em: https://jsd.
pt/noticias/-jsd-e-psd-
reunem-com-federacoes-e-
associacoes-academicas-e-
de-estudantes/

Futurália

De 3 a 6 de abril, a JSD marcou presença, 
como é habitual, com um stand na Futurália 
- Feira de Educação, Formação e Orientação 
Educativa, na FIL – Feira Internacional de 
Lisboa. 

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-
presente-na-futuralia/
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#12MonthsChallenge

A 15 de abril, comemorou-se 1 ano de 
mandato desta Comissão Política Nacional 
da Juventude Social Democrata. De forma 
a assinalar esta data, a Presidente da JSD, 
Margarida Balseiro Lopes, esteve em direto 
da página de Facebook da JSD, a responder a 
perguntas, comentários, e a falar do futuro.

A Educação em Portugal

A JSD apresentou o documento “A Educação 
em Portugal”, que apresenta uma análise 
profunda e atualizada, focada no ensino 
desde o pré-escolar até ao secundário. 
Assim, apresenta propostas nas seguintes 
áreas: Escolas do Futuro, Educação Infantil, 
Ensino Profissional e Vocacional, Educação 
e Cidadania, Polos de Saúde nas Escolas e 
Avaliação dos professores. 

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-
idealiza-a-escola-do-futuro-em-portugal/

Escola do Futuro

De 22 de abril a 10 de maio, a JSD lançou 
diversos vídeos com as suas propostas para 
a Escola do Futuro. A JSD sugere medidas 
como uma maior aposta nos dispositivos 
digitais, tecnológicos e interativos, com 
a respetiva formação e apoio para os 
professores, entre outras. 

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-
idealiza-a-escola-do-futuro-em-portugal

SUB-18 Europa

A 23 de abril, a Presidente da Juventude 
Social Democrata, Margarida Balseiro Lopes, 
esteve na Escola Dom Manuel Martins, em 
Setúbal, numa sessão de formação do SUB-18 
Europa.
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Património JSD

Sabes o que é que a Juventude Social 
Democrata já conquistou por ti ao longo 
destes 45 anos? Quais foram os seus feitos 
e vitórias? A JSD lançou uma página sobre o 
seu património.

Europeias 2019

A Juventude Social Democrata dedicou o 
mês de maio às Eleições Europeias, que 
decorreram no dia 26 de maio. Juntamente 
com a Candidata da JSD e número 2 na 
lista do PSD, Lídia Pereira, a JSD andou por 
Portugal a marcar a diferença.

Youth4Europe

A 4 de maio, a JSD 
organizou a iniciativa 
Youth4Europe, 
em Gondomar, 
que contou com 
a presença de 
Margarida Balseiro 
Lopes, Lídia Pereira 
e Paulo Rangel. 
Neste evento foi 
apresentado o 
conceito Geração 
Made in Europe, no 
qual a JSD assenta a 
sua campanha para 
as Europeias 2019. 

Sabe mais em: 
https://jsd.pt/
noticias/jsd-lanca-a-
campanha-geracao-
made-in-europe

Quórum: Europa

A 15 de maio, durante a iniciativa 
Youth4Europe, a Presidente da Juventude 
Social Democrata, Margarida Balseiro Lopes, 
apresentou a 3ª edição da Revista Quórum. 
Este terceiro número visa dar a conhecer 
vários pontos de vista sobre vários temas 
relacionados com a Europa. 

Sabe mais em: https://jsd.pt/revista-quorum 
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Lídia Pereira eleita 
Eurodeputada

A 26 de maio, 
realizaram-se as 
eleições para o 
Parlamento Europeu 
que elegeram a Lídia 
Pereira, candidata 
da Juventude 
Social Democrata, 
como deputada ao 
Parlamento Europeu. 
A JSD congratula-
se pela eleição 
de Lídia Pereira 
como Deputada ao 
Parlamento Europeu. 

Sabe mais em: 
https://jsd.pt/
noticias/lidia-pereira-
eleita-eurodeputada 

Cartão de Militante

A Juventude Social Democrata lançou o novo 
cartão de militante digital. A criação deste 
novo cartão tem como intuito uma maior 
aproximação da JSD ao militante, pois só 
assim é que todos juntos podemos construir 
a maior e melhor juventude partidária de 
Portugal. 

Sabe mais em: https://jsd.pt/cartao-de-
militante 

JASD 4.0

A JSD lançou uma rede de partilha de 
informação e de comunicação permanente 
entre os autarcas da JSD: JASD 4.0. Esta 
rede tem como objetivo a disponibilização 
de ferramentas que fortaleçam a atividade 
autárquica. 

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/
jsd-lanca-rede-de-jovens-autarcas-social-
democratas/

Lei do Associativismo

A 7 de junho, a Assembleia da República 
aprovou melhorias à lei do associativismo 
jovem (n.º23/2006 de 23 de junho) propostas 
pela JSD que visam valorizar e apoiar o 
associativismo estudantil e juvenil como 
escolas de cidadania, de participação e de 
democracia.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/
propostas-da-jsd-a-lei-do-associativismo-
aprovadas-na-assembleia-da-republica/ 
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JSD Talks com Rui Rio

A 2 de julho, realizou-se o primeiro episódio 
do JSD Talks, uma rúbrica do JSD Podcast. 
Este primeiro episódio teve como convidado 
o Presidente do Partido Social Democrata, Rui 
Rio, e foi aberto ao público, tendo lugar no 
Mercado de Santa Clara, em Lisboa. 

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/as-45-
perguntas-ao-presidente-do-psd

J Summer Fest

A 13 de julho, realizou-se o 
J Summer Fest de forma a 
celebrar o 45º Aniversário da 
Juventude Social Democrata. 
Obrigado a todos os que 
participaram. 

Sabe mais em: https://jsd.pt/
noticias/jsd-celebra-o-seu-
45o-aniversario/ 

Reativa a tua Concelhia

A JSD apresenta o manual 
“Reativa a tua Concelhia”, 
em que explica como é 
que se pode reativar a JSD 
numa concelhia, dizendo 
o que se precisa de fazer, 
a constituição dos órgãos 
concelhios, e algumas 
recomendações. 

Sabe mais em: https://jsd.pt/
noticias/jsd-lanca-manual-
reativa-a-tua-concelhia/ 

Legalização do Lobbying

A 7 de junho foi aprovada a proposta para a 
Legalização do Lobbying na Assembleia da 
República. O texto aprovado resulta de vários 
dos contributos dados pela JSD no projeto de 
lei que entregou em dezembro de 2018. 

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/
proposta-da-jsd-para-a-legalizacao-do-
lobbying-aprovada-na-assembleia-da-
republica

Political Campaigning and 
Communication

De 19 a 21 de julho, a 
JSD, em conjunto com a 
Konrad Adenauer Stiftung, 
promoveu a formação 
“Political Campaigning 
and Communication”, com 
o objetivo de dotar os 
participantesde ferramentas 
técnicas e conhecimentos 
para utilização na próxima 
campanha eleitoral. 

Sabe mais em: https://jsd.
pt/noticias/jovens-da-jsd-
aprendem-mais-sobre-
campanhas- digitais/
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A Valorização do Voluntariado

No dia Internacional da Juventude, a JSD 
lançou um conjunto de propostas sobre o 
voluntariado, depois de meses de reuniões e 
de discussões sobre o tema. 

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/-jsd-faz-
propostas-para-o-voluntariado-em-portugal 

O Estado Paliativo dos Cuidados Paliativos

A Juventude Social Democrata apresenta 
propostas de melhoria para os cuidados 
paliativos, de modo a dar dignidade e 
resposta apropriada a este serviço médico em 
Portugal. 

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/o-
estado-paliativo-dos-cuidados-paliativos-em-
portugal/ 

Prémio de Comunicação Política Zeca 
Mendonça

A Juventude Social Democrata promove, de 
15 de outubro a 15 de dezembro deste ano, 
em conjunto com o Grupo Parlamentar do 
PSD, um concurso de comunicação política 
em homenagem ao histórico assessor de 
imprensa, Zeca Mendonça, falecido no 
passado dia 28 de março. 

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-
promove-premio-de-comunicacao-zeca-
mendonca/

Encontro Nacional de Jovens Autarcas

A 26 de outubro, a Juventude Social 
Democrata realizou o Encontro Nacional de 
Jovens Autarcas em Torres Vedras. 

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jovens-
autarcas-da-jsd-reunem-em-torres-vedras/
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Propostas da JSD às Legislativas 2019

A Juventude Social Democrata apresentou 
propostas para o programa do Partido Social 
Democrata às Eleições Legislativas 2019. 

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/
jsd-apresenta-propostas-para-as-
legislativas-2019/ 

Gabinete de Estudos

A 16 de novembro, realizou-se uma reunião 
do Gabinete de Estudos Nacional da 
Juventude Social Democrata. Nesta reunião 
incluiu-se uma visita à Adega d’Ervideira, 
e posteriormente a presença do Alexandre 
Homem Cristo.

II Congresso da Coesão Territorial

A 23 de novembro, realizou-se o II Congresso da Coesão 
Territorial, no Fundão, que contou com a presença de 
Fernando Alexandre, Paulo Fernandes, Ricardo Rio e Miguel 
de Castro Neto. Ainda mais, Rui Rio, Miguel Pinto Luz e Luís 
Montenegro apresentaram as suas Candidaturas à Presidência 
do PSD aos militantes da JSD. 

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-discute-a-coesao-
territorial-em-portugal

Legislativas 2019
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Conselho Nacional de 
Juventude

A Juventude Social 
Democrata indicou o 
Alexandre Galiza como 
candidato à Direção do 
Conselho Nacional de 
Juventude nas eleições que 
decorrem no 12 de janeiro. 
Neste dia, o Alexandre Galiza 
foi eleito Vogal da Direção do 
CNJ para o mandato 2020-
2022. 

Sabe mais em: https://jsd.
pt/noticias/alexandre-galiza-
candidato-a-direcao-do-cnj

A Reforma das Reformas

A JSD irá apresentar no 38º 
Congresso do PSD a moção 
“A Reforma das Reformas”, 
que tem como intuito 
apresentar uma análise ao 
atual sistema de Segurança 
Social em Portugal, 
contrapondo com propostas 
reformistas. 

Sabe mais em: https://jsd.
pt/noticias/jsd-apresenta-
reforma-para-a-seguranca-
social

Orçamento do Estado 2020

Após a aprovação do 
Orçamento do Estado 
2020 na generalidade 
no passado dia 10 de 
janeiro, os Deputados da 
Juventude Social Democrata 
apresentaram três alterações 
neste orçamento em sede de 
discussão na especialidade. 

Sabe mais em: https://jsd.
pt/noticias/jsd-propoe-
alteracoes-ao-orcamento-do-
estado/

Estudantes Social Democratas debatem a educação em Portugal
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JSD debate a despenalização de drogas leves
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CLIPPING

“Congresso Nacional da JSD será online a 24, 25 
e 26 de julho”

_ Observador

https://observador.pt/2020/06/21/congresso-
nacional-da-jsd-sera-online-a-24-25-e-26-de-
julho/

“JSD considera “prematuro” o regresso 
às aulas presenciais no ensino superior e 
pede mais apoios aos alunos”

_ Jornal Económico

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/
jsd-considera-prematuro-o-regresso-as-
aulas-presenciais-no-ensino-superior-e-
pede-mais-apoios-aos-alunos-578800

“JSD quer melhores 
condições para ensino com 
novas tecnologias e reforço 
na saúde mental”

_ Observador

https://observador.
pt/2020/05/22/
jsd-quer-melhores-
condicoes-para-ensino-
com-novas-tecnologias-e-
reforco-na-saude-mental/

“JSD quer escolas registadas 
nos bancos de voluntariado 
e benefícios sociais para 
voluntários”

_ Público

https://www.publico.
pt/2019/08/12/sociedade/noticia/
jsd-quer-escolas-registadas-
bancos-voluntariado-beneficios-
sociais-voluntarios-1883100

“
JSD propõe 
plataforma 

para incentivar 
jovens à 

participação 
nos projectos 

europeus”
_ Público

https://www.publico.
pt/2019/05/13/

politica/noticia/jsd-
propoe-plataforma-

incentivar-jovens-
participacao-projectos-

europeus-1872257
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“Lei sobre lóbi tem “luz verde” para 
avançar”

_ Observador

https://www.jn.pt/nacional/lei-sobre-lobi-
com-luz-verde-na-comissao-parlamentar-da-
transparencia-10569441.html

“JSD quer isentar estudantes de taxa 
turística”

_ Público

https://www.publico.pt/2019/01/05/politica/
noticia/jsd-quer-isentar-estudantes-taxa-
turistica-1856700

“Portuguesa torna-se na 
primeira mulher a liderar a 
Juventude Popular Europeia”

_ Público

https://www.publico.
pt/2018/11/03/politica/noticia/
portuguesa-tornase-primeira-
mulher-liderar-juventude-
popular-europeia-1849763

“
Candidata portuguesa à maior 
organização da juventude da Europa”
_ Diário de Notícias

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/30-set-2018/e-
portuguesa-e-candidata-a-lider-da-maior-organizacao-da-
juventude-da-europa-9923235.html

Margarida Balseiro Lopes: 
atrair os jovens para a 
política também é pensar no 
melhor para eles”

_ Jornal Económico

https://jornaleconomico.
sapo.pt/noticias/
margarida-balseiro-lopes-
atrair-os-jovens-para-a-
politica-tambem-e-pensar-
no-melhor-para-eles-333386
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“JSD reúne-se com PGR e avança com medidas sobre transparência e corrupção”

_ Notícias ao Minuto

https://www.noticiasaominuto.com/politica/1036413/jsd-reune-se-com-pgr-e-avanca-com-
medidas-sobre-transparencia-e-corrupcao

“
Margarida Balseiro 
Lopes é a primeira 
mulher à frente da 

JSD”
_ Expresso

https://expresso.pt/
politica/2018-04-15-

Margarida-Balseiro-Lopes-e-a-
primeira-mulher-a-frente-da-

JSD#gs.DJT1Qpc

25 Abril: PSD quer 
combate à corrupção e 
transparência no sistema 
político”

_ Sábado

https://www.sabado.
pt/portugal/politica/
detalhe/25-abril-
psd-quer-combate-
a-corrupcao-e-
transparencia-no-
sistema-politico
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