


35ª Ovibeja

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 Parti-
do Social Democrata.
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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.

25 de Abril

ABRIL
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MAIO

Europa: o Presente e o Futuro

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 Eras-
mus, sendo que este encontro visava a comem-
oração do Dia da Europa.

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-comemo-
ra-o-dia-da-europa/

Programa Erasmus

A 14 de Maio, a Presidente da Juventude Social 
Democrata, Margarida Balseiro Lopes, juntam-
ente com o Presidente do Partido Social 
Democrata, Dr. Rui Rio, visitou as residências 
universitárias Prof. Jayme Rios de Souza e Prof. 
Novais Barbosa, no Porto.
Esta visita teve como intuito a sensibilização da 
opinião pública e do Governo para a dificuldade 
que os estudantes enfrentam na procura de 
alojamento para poderem prosseguir os seus 
estudos académicos.

Residências Universitárias
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Alojamento Estudantil

Os custos incomportáveis do alojamento a 
estudantes limitam a liberdade e igualdade de 
escolha no Ensino Superior.
Os estudantes deslocados do seu agregado 
familiar enfrentam custos que colocam em 
causa a sua permanência no ciclo de estudos. 
Estima-se que os custos médios com o arren-
damento de quartos estão em valores incom-
portáveis: 272€ no Porto e 364€ em Lisboa.

Lê mais em: https://issuu.com/jsdnacion-
al1/docs/docalojamento

MAIO

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.

Lei do Associativismo Jovem
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JUNHO

Famílias de Acolhimento

A JSD promoveu um conjunto de 10 mesas 
subordinadas ao tema da transparência e com-
bate à corrupção. Debateu-se a transparência e 
prevenção da corrupção nas entidades públi-
cas; a contratação pública incluindo PPP; o 
lobbying e transparência; o reforço da transpar-
ência na vida política; entre outros subtemas.

Lê mais em: http://jsd.pt/noticias/jsd-real-
izou-mesas-redondas-sobre-re-
forco-da-transparencia-e-combate-a-corrupcao
/

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-crian-
cas-e-familias-de-acolhimento/

Combate à Corrupção

A 14 de Junho, realizou-se em Cascais o YEPP 
Summer School, no qual se debateu o "Future 
of Economy: Technology and Society".
A Presidente da Jsd, Margarida Balseiro Lopes, 
marcou presença no Jantar de Abertura. Igual-
mente, esteve presente no Keynote Speech 
com o Senhor Presidente da República, Profes-
sor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa.

Lê mais em: http://jsd.pt/noticias/jsd-rece-
be-yepp-summer-school/

YEPP Summer School
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JUNHO

Procuradoria-Geral da República

AJuventude 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-re-
une-com-procuradoria-geral-da-republica/
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JULHO

J Summer Fest

A Juventude Social Democrata pede expli-
cações ao Governo e ao IAVE sobre mudança 
de critérios de correção no exame nacional de 
Matemática.

Lê mais em: http://jsd.pt/noticias/jsd-pede-ex-
plicacoes-ao-gover-
no-e-ao-iave-sobre-mudanca-de-criterios-de-c
orrecao-no-exame-nacional-de-matematica/

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-cele-
bra-o-seu-44o-aniversa-
rio-com-o-j-summer-fest/

Exame Nacional de Matemática

No dia 11 de Julho, a Presidente da Juventude 
Social Democrata, Margarida Balseiro Lopes, foi 
a oradora no Almoço-Debate do International 
Club of Portugal com o tema “A Política e as 
Novas Gerações”.
Destacou alguns dos fatores que contribuem 
muito para o afastamento dos jovens da classe 
política e dos partidos. 

Lê mais em: http://jsd.pt/noticias/presiden-
te-da-jsd-no-international-club-of-portugal/

International Club of Portugal
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JULHO

Emigração Jovem

Durante o mês de julho, a Juventude Social 
Democrata visitou 4 organizações de forma a 
analisar as razões para a elevada emigração 
jovem que se vem a verificar nos últimos 8 
anos.

Lê mais em: http://jsd.pt/noticias/jsd-re-
une-com-organizacoes-para-dis-
cutir-a-emigracao-jovem/
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ADN Global

No dia 1 de Agosto, em representação da JSD, a 
Presidente, Margarida Balseiro Lopes, e o Gabi-
nete de Estudos levaram a uma audiência com 
o Excelentíssimo Presidente da República, 
Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, o 
documento “Reforçar a Transparência e Com-
bater a Corrupção em Portugal” com propostas 
neste âmbito.

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

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-reali-
za-debate-sobre-a-emigracao-jovem/

Transparência e Corrupção

AGOSTO
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De 3 a 9 de Setembro, decorreu a Universidade 
de Verão em Castelo de Vide. Na Sessão de 
Encerramento da UV 2018, a 9 de Setembro, a 
Presidente da Juventude Social Democrata, 
Margarida Balseiro Lopes, salientou três temas 
de real importância para os jovens portugueses: 
a emigração jovem, a habitação e a corrupção.

Lê mais em: http://jsd.pt/noticias/e-che-
gou-ao-fim-mais-uma-ex-
celente-universidade-de-verao/

Universidade de Verão 2018

SETEMBRO

Dia dedicado à Educação - Pombal

No dia 17 de Setembro, a JSD deu início aos 
dias dedicados à educação. O primeiro concel-
ho foi Pombal, no qual visitou as seguintes 
instituições:
- Externato A Falinha
- Escola Secundária de Pombal
- EB 2-3 Marquês de Pombal.
- ETAP Pombal
- Residência de Estudantes do Município de 
Pombal.

A 25 de Setembro, a Juventude Social 
Democrata teve mais um dia dedicado à Edu-
cação, tendo reunido com o Secretário Geral da 
FENPROF, Mário Nogueira, a fim de discutir o 
estado de Ensino em Portugal. De seguida 
houve uma reunião com a ABIC para falar sobre 
a situação dos bolseiros.

Dia dedicado à Educação - Lisboa



Relatório de Atividades 
de Abril a Setembro de 2018


