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1. Introdução
As funções de uma juventude partidária em geral e da JSD em particular não são
imutáveis, sendo que, variam ao longo dos anos, adaptando-se às necessidades,
preocupações e anseios da juventude Portuguesa. Atenta a esta necessidade decidiu a
JSD Matosinhos dar uma pedrada no charco: num tempo em que os tweets têm 280
caracteres, fizemos um documento de 71 páginas; Num tempo em que os partidos têm
que ser ágeis na resposta aos anseios da comunicação social e das redes sociais,
decidimos dedicar-nos durante vários meses a um documento estruturado; Num tempo
em que os partidos têm que estar preparados para a espuma do dia, para a “navegação à
vista”, fizemos um documento que nos permita ao longo dos anos ter uma posição sobre
tudo, todas as áreas, sabendo perfeitamente o que queremos para o nosso concelho.
Nasceu assim o Programa Político para a Juventude Matosinhense (PPJM), como um
sonho colectivo de uma geração para o seu concelho. Este nunca foi nem nunca será o
programa político do PSD para a juventude Matosinhense, é, foi e será o programa da
juventude Matosinhense para o seu concelho.
2. Objetivos
1. Elaborar um programa político, transversal, para o concelho;
2. Envolver a sociedade civil, os jovens independentes do concelho, para pensar o
concelho;
3. Clarificar, para um período longo, o que a JSD Matosinhos pensa sobre os mais
variados temas de relevância para o concelho;
4. Ter um documento que sirva de base para todas as propostas que a JSD
apresenta nos órgãos autárquicos;
5. Sonhar o concelho.

3. Breve descrição da conceção e operacionalização do projeto
Quando o projeto foi aprovado, em reunião de comissão política concelhia, aprovamos
também como coordenador do projecto o vice-presidente da JSD Matosinhos, Pedro
Lemos Ribeiro, nomeamos ainda para coordenador de cada tema( ambiente; emprego e
empreenderíamos; educação; família e saúde; desporto; habitação jovem; participação
democrática; turismo e cultura; associativismo; Matosinhos a sorrir) que queríamos
abordar um membro da comissão política.
A partir deste momento cada coordenador definiu e decidiu os métodos a implementar
para desenvolver o seu trabalho, sendo que todos os grupos temáticos tiveram
abordagens e métodos diferentes: reuniões com especialistas; sub-dividir os temas e
nomear novos coordenares para estes sub-temas; Sessões de auscultação dos anseios do
público alvo; reuniões do grupo completo ou reunir apenas com os subcoordenadores.
Os meios foram muito diferentes.
De salientar que as propostas foram todas validadas, uma a uma em reunião de
comissão política concelho e o documento final foi aprovado por unanimidade em
plenário concelhio.
4. Conclusões
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Em forma de conclusão dizer que o resultado final nos deixou muito orgulhosos. Temos
um programa político como, na nossa opinião, nenhum outro partido ou juventude
partidária tem para o concelho de Matosinhos. Estruturado, com mais de 100 jovens,
entre militante e independentes na sua concepção, baseado na sua qualidade inesgotável,
de trabalhadores a estudantes, de trabalhadores-estudantes a empresários, de
empreendedores ou profissionais liberais a desempregados, de tantos jovens
Matosinhenses que deram de si para este documento e que assim demonstram o quão
dispostos a dar de si, pelos outros, sem disso esperar tirar qualquer vantagem pessoal.
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