


Dia dedicado à Educação - Porto

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-pro-
move-concurso-europeu/
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A 1 de Outubro, a JSD dedicou o dia à Educação, 
tendo contado com a presença do Presidente 
do PSD, Dr. Rui Rio.

Realizou-se um almoço na Cantina da Escola 
Superior de Educação do Porto, que premitiu 
uma conversa informal com os dirigentes asso-
ciativos da comunidade académica do Porto. De 
seguida, realizou-se um SUB-18 na Escola 
Secundária Filipa de Vilhena.

Uma Ideia para a Europa

OUTUBRO

A 2 de Outubro, a JSD reuniu com o Administra-
dor dos Serviços de Ação Social da Universi-
dade de Lisboa, Dr. Carlos Dá Mesquita, de 
forma a discutir as bolsas e o alojamento estu-
dantil.

Ação Social da Universidade de Lisboa
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OUTUBRO

Fundação para a Ciência e Tecnologia

A 3 de Outubro, a JSD lançou no seu website – 
www.jsd.pt – o blog “Espaço de Opinião”, no 
qual todos os militantes estão convidados a 
escrever a sua opinião.

Sabe mais em: https://jsd.pt/espaco-de-opin-
iao/

A 4 de Outubro, a JSD reuniu com o Presidente 
da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Dr. 
Paulo Ferrão, a fim de discutir o estado das 
bolsas científicas em Portugal.

Espaço de Opinião

A 9 de Outubro, a JSD reuniu com o Presidente 
da Associação Portuguesa do Ensino Superior 
Privado, Dr. João Redondo, a fim de discutir o 
ensino superior.

AP Ensino Superior Privado
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OUTUBRO

Volta Nacional ao Secundário

A 14 de Outubro, a JSD realizou a iniciativa ADN 
Global - Encontro com a Diáspora. Neste encon-
tro, reunimos com jovens portugueses resi-
dentes na região de Bruxelas para debater a 
questão da Emigração.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jov-
ens-emigrantes-bruxelas/

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 dia-
riamente as mochilas de dezenas de alunos com 
o intuito de discutir a modernização e digitali-
zação das escolas.

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

ADN Global - Encontro com a Diáspora

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 arrendamen-
to, com um anúncio na Internet, e um MUPI no 
Largo do Rato à frente da sede.

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

JSD “arrenda” quartos na sede do PS
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Federação Nacional de Educação

A 23 de Outubro, a JSD reuniu com a Federação 
Nacional de Educação, a fim de discutir o ensino 
em Portugal.

OUTUBRO

A JSD apresentou várias propostas para o aloja-
mento estudantil, lamentando a falta de respos-
tas e de verbas do Orçamento do Estado para 
2019 para as residências estudantis, é a prova de 
que os estudantes não são uma prioridade para 
o Governo e para o PS.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/propos-
tas-alojamento-estudantil/

Propostas para o Alojamento Estudantil

A 30 de Outubro, a JSD lança o seu Whatsapp. 
Este meio de comunicação tem como intuito a 
divulgação de atividades e eventos, propostas e 
notícias.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noti-
cias/whatsapp-da-jsd/

Whatsapp da JSD
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NOVEMBRO

SUB-18 - Alvaiázere

A 4 de Novembro, a Juventude Social Democra-
ta 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/lid-
ia-pereira-eleita-presidente-do-yepp/

A 15 de Novembro, a Presidente da JSD, Margari-
da Balseiro Lopes, esteve na Escola EB 2,3/Sec. 
Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, em Alvaiázere, a 
realizar uma Formação Sub-18.

Congresso do YEPP

A 23 de Novembro, a Presidente da JSD, Mar-
garida Balseiro Lopes, e a Presidente do YEPP, 
Lídia Pereira, reuniram com o Senhor Presidente 
da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo 
de Sousa, no Palácio de Belém.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/lide-
res-da-jsd-e-do-yepp-recebi-
das-por-presidente-da-republica/

JSD e YEPP com o Presidente da República
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NOVEMBRO

Crianças e Famílias de Acolhimento

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

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-ques-
tiona-ministro-sobre-as-crian-
cas-e-familias-de-acolhimento/

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 prepa-
ração do próximo ano eleitoral e a formação de 
jovens quadros.

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

A JSD exige ao Ministro do Ensino Superior 
explicações sobre a diminuição do número de 
bolsas atribuídas e o atraso na atribuição, que 
está a deixar 60 mil alunos sem resposta ao seu 
pedido de atribuição de bolsa de estudo.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-ex-
ige-explicacoes-ao-minis-
tro-do-ensino-superior-sobre-a-diminuicao-de-
numero-de-bolsas/

Diminuição do Número de Bolsas
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O manual de militante tem como intuito apre-
sentar a JSD, das origens ideológicas à organi-
zação e funcionamento da nossa estrutura, da 
presença territorial aos meios onde podemos 
exercer a militância, da nossa história e patrimó-
nio coletivo aos factos e estórias que nos carac-
terizam e distinguem.

Sabe mais em: https://jsd.pt/wp-content/up-
loads/2018/11/Militante-JSD.pdf

Militante JSD

NOVEMBRO

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 mar-
keting digital que, hoje, estão à disposição de 
todos, e não esquecendo a relação com a 
imprensa.

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

Programa de Informação para Jovens Líderes

A JSD e a Fundação Konrad Stitfung promo-
veram o concurso “Uma Ideia para a Europa. Os 
participantes com as melhores ideias foram 
selecionados para participarem no “Programa 
de Informação para Jovens Líderes”, que decor-
reu entre 18 e 22 de Novembro, em Bruxelas.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jovens-lid-
eres-da-jsd-esti-
veram-em-formacao-em-bruxelas/

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/noti-
cias/ps-be-pcp-e-verdes-propostas-habitacao/



CM Lisboa Cobra Taxa Turística a Estudantes

O Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia da 
República apresentou uma série de Propostas 
de Alteração à Proposta de OE 2019, nas quais 
se incluem as propostas pela JSD. Importa refe-
rir que estas propostas foram todas chumbadas 
pelo PS, PCP, BE e Os Verdes.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/propos-
tas-da-jsd-para-o-oe-2019-chumbadas/

Os deputados da JSD foram contactados por 
estudantes que são obrigados a pagar taxa 
turística, apesar de se encontrarem em Lisboa a 
estudar no Ensino Superior.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-de-
nuncia-camara-de-lisboa-co-
bra-taxa-turistica-a-estudantes/

Propostas da JSD para o OE 2019 

JANEIRO
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Relatório de Atividades 
de Outubro de 2018 a Janeiro de 2019


