


Juventudes partidárias 
defendem uma diferente 
abordagem aos jovens

27.Setembro

“
https://www.dn.pt/lusa/interior/juventudes-partidar-
ias-defen-
dem-uma-diferente-abordagem-aos-jovens-991804
2.html
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“

https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/juven-
tudes-partidar-
ias-defendem-uma-diferente-abordagem-aos-joven
s

Representantes das juventudes par-
tidárias defenderam hoje ser necessária 
uma abordagem diferente aos jovens para 
que estes se envolvam com maior profun-
didade na vida política.

Representantes das juventudes par-
tidárias defenderam hoje ser necessária 
uma abordagem diferente aos jovens para 
que estes se envolvam com maior profun-
didade na vida política.

Juventudes partidárias 
defendem uma diferente 
abordagem aos jovens
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30.Setembro

Candidata portuguesa à 
maior organização da 
juventude da Europa

“
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/30-set-2018/inte-
rior/e-portu-
guesa-e-candidata-a-lider-da-maior-organizacao-d
a-juventude-da-europa-9923235.html

Ana Lídia Pereira é candidata à liderança 
da Juventude do Partido Popular Euro-
peu. É a primeira mulher a entrar na corri-
da para a presidência do YEPP.

“

https://www.noticiasdecoimbra.pt/conimbri-
cense-lidia-perei-
ra-e-candidata-a-presidente-da-juventude-do-parti
do-popular-europeu/

Aos 27 anos, Lídia Pereira,  jovem licencia-
da em economia pela Universidade de 
Coimbra, é candidata a Presidente da 
Juventude do Partido Popular Europeu 
(YEPP – Youth of the European People’s 
Party).

Conimbricense Lídia 
Pereira é candidata a 
Presidente da Juventude 
do Partido Popular
Europeu



Economista de Coimbra 
é candidata a presidente 
da Juventude do Partido 
Popular Europeu

“
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https://www.dn.pt/lusa/interior/economista-de-co-
imbra-e-candi-
data-a-presidente-da-juventude-do-partido-popula
r-europeu-9929401.html

A social-democrata Lídia Pereira, econo-
mista de 27 anos, natural de Coimbra, 
anunciou hoje a candidatura à presidência 
da Juventude do Partido Popular Europeu 
(YEPP - Youth of the European People's 
Party).
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1.Outubro

Rio almoça com 
universitários do Porto e 
ouve queixas sobre falta 
de alojamento

“
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/rio-almo-
ca-com-univ-
ersitarios-do-porto-e-ouve-queixas-sobre-falta-de-a
lojamento

Depois da Escola Superior de Educação, 
Rui Rio seguiu para a Escola Secundária 
Filipa de Vilhena onde uma turma partici-
pa no workshop sub18, programa criado 
pela JSD há quase dez anos.

“

https://www.publico.pt/2018/10/01/politica/noti-
cia/psd-quer-mexer-no-modelo-de-acesso-ao-ensi
no-superior-1845926

Num dia dedicado à educação, Rui Rio 
apresentou nesta segunda-feira, no Porto, 
o documento do Conselho Estratégico 
Nacional do PSD relativo ao ensino superi-
or.

PSD quer mexer no 
modelo de acesso ao 
ensino superior
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LER MAIS:

Jornal de Notícias

Social-democrata Lídia Pereira quer liderar juventude do Partido 
Popular Europeu
https://www.jn.pt/local/noticias/coimbra/coimbra/interior/so-

cial-democrata-lidia-pereira-quer-liderar-juventude-do-partido-popular-europeu-9933371.html

Campeão das Províncias

Conimbricense é candidata a líder da Juventude do PPE  
http://campeaoprovincias.pt/noticia/conimbricense-e-candidata-a-lider-da-juventude-do-ppe

As Beiras

Jovem de Coimbra quer liderar juventude do Partido Popular Europeu
https://www.asbeiras.pt/2018/10/jovem-de-coimbra-quer-liderar-juventude-do-partido-popular-europeu/



“
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14.Outubro

21.Outubro

O problema das pensões 
é a falta de crescimento 
económico

https://www.dinheirovivo.pt/iniciativas/o-proble-
ma-das-pen-
soes-e-a-falta-de-crescimento-economico/

Margarida Balseiro Lopes diz que não há 
como poupar, pois “o desafio que os 
jovens têm é chegar ao fim do mês e ter 
liquidez para pagar todas as contas”.

“Juventudes partidárias 
juntas no combate à 
falta de alojamento

https://ionline.sapo.pt/629979

JSD, JS e JP defendem que a construção 
de mais residências universitárias deve ser 
uma prioridade do governo. Executivo 
anunciou a criação de mais duas mil 
camas, mas a medida gerou críticas até do 
PS  
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23.Outubro
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JSD "coloca" sede do PS 
para arrendamento a 
estudantes na Internet

“
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/jsd-colo-
ca-sede-do-ps-para-arrendamento-a-estudantes-n
a-internet

“
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/jsd-arren-
da-quar-
tos-para-estudantes-na-sede-do-ps-ao-largo-do-rat
o-369632

Número de telefone disponível no anúncio 
remete para a sede nacional do PS.

“Com um preço de 128,67 euros por 
quarto (com casa-de-banho partilhada), o 
edifício encontra-se em zona bem servida 
por transportes públicos”, destaca anún-
cio na plataforma de classificados OLX.

JSD arrenda “quartos 
para estudantes” na sede 
do PS ao Largo do Rato
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“ “

JSD publica anúncio a 
“arrendar” sede do PS a 
estudantes

“

https://www.publico.pt/2018/10/23/politica/noti-
cia/jsd-publi-
ca-anuncio-arrendar-sede-ps-estudantes-184859
9

Iniciativa dos "jotas" serve para chamar a 
atenção para o problema do alojamento 
para estudantes universitários.

JSD "coloca" sede do PS 
para arrendamento a 
estudantes na Internet

“

https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/-
jsd-anuncia-arren-
damento-na-sede-do-ps-para-sublinhar-dificulda
des-no-alojamento-universitario

Número de telefone disponível no anún-
cio remete para a sede nacional do PS.

“Com um preço de 128,67 euros por 
quarto (com casa-de-banho partilhada), 
o edifício encontra-se em zona bem ser-
vida por transportes públicos”. Este é o 
anúncio que se encontra disponível na 
plataforma de classificados OLX.

“Com um preço de 128,67 euros por 
quarto (com casa-de-banho partilhada), 
o edifício encontra-se em zona bem ser-
vida por transportes públicos”. Este é o 
anúncio que se encontra disponível na 
plataforma de classificados OLX.

https://ionline.sapo.pt/artigo/631363/ha-quar-
tos-para-arrendar-a-estudantes-na-sede-do-ps

https://sol.sapo.pt/artigo/631362/jsd-esta-a-arren-
dar-quartos-para-estudantes-na-sede-do-ps

JSD está a arrendar 
“quartos para estudantes” 
na sede do PS

Há quartos para arrendar 
a estudantes na sede do 
PS

“
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LER MAIS:

Jornal de Notícias

JSD anuncia arrendamento na sede do PS na Internet
https://www.jn.pt/nacional/interior/jsd-anuncia-arrendamento-na-sede-do-ps-na-internet-10076089.html

Notícias ao Minuto

JSD publicou anúncio a 'arrendar' quartos na sede do PS
https://www.noticiasaominuto.com/politica/1105359/jsd-publicou-anuncio-a-arrendar-quartos-na-sede-do-ps

Sapo 24

JSD anuncia arrendamento na sede do PS para sublinhar dificuldades 
no alojamento universitário
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/jsd-anuncia-arrendamen-

to-na-sede-do-ps-para-sublinhar-dificuldades-no-alojamento-universitario

O Jogo

JSD anuncia arrendamento na sede do PS para sublinhar dificuldades 
no alojamento universitário
https://www.ojogo.pt/extra/lusa/interior/jsd-anuncia-arren-

damento-na-sede-do-ps-para-sublinhar-dificuldades-no-alojamento-universitario-10075664.html

Rádio Covilhã

JSD defende escola digital na “Volta do Secundário”
http://radio-covilha.pt/2018/10/politica/jsd-defende-escola-digital-na-volta-do-secundario/

Rádio Cova da Beira

JSD: Volta ao Secundário passa pela Beira Interior
http://www.rcb-radiocovadabeira.pt/pag/48876

Conselho Nacional da JSD | 12 de Janeiro | Fronteira
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29.Outubro

Volta Nacional da JSD 
passou pela Escola 
Secundária das Taipas

“
https://reflexodigital.com/breves/volta-nacion-
al-passou-pela-escola-secundaria-das-taipas/

“
http://www.correioalentejo.com/index.php?di-
aria=18454

Membros da Comissão Política da JSD 
Guimarães e da Comissão Política Nacion-
al da JSD estiveram na passada sexta-feira 
na Escola Secundária de Caldas das 
Taipas.

A Juventude Social Democrata (JSD) traz 
até Beja na próxima semana, na segunda e 
terça-feira, 29 e 30 de Outubro, a caravana 
da iniciativa "Volta Nacional ao 
Secundário 2108". 

JSD promove acções 
nas escolas de Beja
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LER MAIS:

Rádio Pax

JSD defende “digitalização” do ensino
https://www.radiopax.com/jsd-defende-digitalizacao-do-ensino/

Rádio Elvas

“A Volta Nacional ao Secundário” passa amanhã por Évora
https://radioelvas.com/2018/10/30/a-volta-nacional-ao-secundario-passa-amanha-por-evora/

Rádio Planície

JSD promoveu acções nas escolas de Beja
http://www.radioplanicie.com/noticias_2015.php?noticia=6488
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Portuguesa Lídia Pereira 
vai liderar Juventude do 
Partido Popular Europeu

2.Novembro

“
https://www.dn.pt/lusa/interior/portuguesa-lid-
ia-perei-
ra-vai-liderar-juventude-do-partido-popular-europe
u-10122106.html

“
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/portugue-
sa-lidia-perei-
ra-vai-liderar-juventude-do-partido-popular-europe
u

A social-democrata Lídia Pereira, que vai 
liderar a Juventude do Partido Popular 
Europeu, considera que o centro direita 
tem de combater o populismo

A social-democrata Lídia Pereira, que vai 
liderar a Juventude do Partido Popular 
Europeu, considera que o centro direita 
tem de combater o populismo

Portuguesa Lídia Pereira 
vai liderar Juventude do 
Partido Popular Europeu



LER MAIS:

Notícias ao Minuto

Portuguesa Lídia Pereira vai liderar Juventude do Partido Popular 
Europeu
https://www.noticiasaominuto.com/politica/1111147/portugue-

sa-lidia-pereira-vai-liderar-juventude-do-partido-popular-europeu

Mundo Português

Lídia Pereira vai liderar Juventude do Partido Popular Europeu
https://www.mundoportugues.pt/lidia-pereira-vai-liderar-juventude-do-partido-popular-europeu/

Público

Portuguesa torna-se na primeira mulher a liderar a Juventude Popular 
Europeia
https://www.publico.pt/2018/11/03/politica/noticia/portugue-

sa-tornase-primeira-mulher-liderar-juventude-popular-europeia-1849763

Maia Primeira Mão

Volta Nacional ao Secundário da JSD passou pela Maia
http://www.primeiramao.pt/2018/11/02/volta-nacional-do-secundario-da-jsd-passou-pela-maia/

13Conselho Nacional da JSD | 12 de Janeiro | Fronteira
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4.Novembro

‘O PSD já está 
pacificado’
“

https://sol.sapo.pt/artigo/632843/-o-psd-ja-es-
ta-pacificado

“
http://opanorama.pt/2018/11/04/lidia-perei-
ra-e-a-nova-presi-
dente-da-juventude-do-partido-popular-europeu/

Líder da JSD admite que os partidos 
correm o risco de se tornarem ‘obsoletos’ 
e que precisam de mudar. E conta que 
entrou para a JSD por causa de uma dis-
cussão com uma militante comunista.

A portuguesa Lídia Pereira é a nova presi-
dente da Juventude do Partido Popular 
Europeu – Youth of European People 
Party (YEPP), tendo sido eleita este 
Sábado

Lídia Pereira é a nova 
presidente da Juventude 
do Partido Popular 
Europeu
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6.Novembro

JSD/Algarve foi a Faro, 
Loulé e Albufeira pesar 
as mochilas dos alunos

“
https://www.sulinformacao.pt/2018/11/jsd-al-
garve-foi-a-fa-
ro-loule-e-albufeira-pesar-as-mochilas-dos-alunos/

“
https://radiocampomaior.com/2018/11/06/volta-na-
cional-ao-secundario-vai-passar-por-portalegre/

Iniciativa integrou-se na Volta Nacional do 
Secundário, da Juventude Social 
Democrata

O projecto “Volta Nacional ao Secundário” 
vais mais uma vez visitar escolas por 
todos os distritos de Portugal, sendo que 
vai estar no distrito de Portalegre amanhã, 
dia 7 de novembro.

“Volta Nacional ao 
Secundário” vai passar 
por Portalegre
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LER MAIS:

Algarve Primeiro

JSD/Algarve pesou mochilas dos alunos defendendo livros digitais e 
E-Learning
https://www.algarveprimeiro.com/d/jsd-algarve-pesou-mochi-

las-dos-alunos-defendendo-livros-digitais-e-e-learning/23857-82

Terra Ruiva

JSD Algarve pesa mochilas dos alunos
http://www.terraruiva.pt/2018/11/06/jsd-algarve-pesa-mochilas-dos-alunos/

Observador

Nova líder da juventude da direita europeia: “Saída de Merkel cria 
algum desconforto”
https://observador.pt/2018/11/06/nova-lider-da-juven-

tude-da-direita-europeia-saida-de-merkel-cria-algum-desconforto/

Região Sul

JSD pesou mochilas dos alunos algarvios
https://regiao-sul.pt/2018/11/07/sociedade/jsd-pesou-mochilas-dos-alunos-algarvios/450480

Rádio Elvas

“Volta Nacional ao Secundário” vai passar por Portalegre
https://radioelvas.com/2018/11/07/volta-nacional-ao-secundario-vai-passar-por-portalegre/
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13.Novembro

JSD pesa mochilas dos 
alunos da região
“

http://www.tejoradiojornal.pt/jsd-pesa-mochi-
las-dos-alunos-da-regiao/

“
https://jornaldeca.pt/jsd-pesa-mochi-
las-dos-alunos/

As mochilas dos alunos dos concelhos de 
Benavente, Cartaxo e Santarém foram 
pesadas pela Juventude Social-democrata 
(JSD), durante a Volta Nacional do 
Secundário da estrutura

Juventude Social Democrata quer uma 
Escola adpatada ao século XXI

JSD pesa mochilas dos 
alunos

Conselho Nacional da JSD | 12 de Janeiro | Fronteira
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LER MAIS:

Torres Vedras Web

JSD pesa mochilas dos alunos nos concelhos de Arruda dos Vinhos, 
Lourinhã e Torres Vedras
https://torresvedrasweb.pt/jsd-pesa-mochi-

las-dos-alunos-nos-concelhos-de-arruda-dos-vinhos-lourinha-e-torres-vedras/

Notícias Maia

Presidente da JSD e Procurador da República na Maia para falar de 
Corrupção  
https://www.noticiasmaia.com/presidente-da-jsd-e-procura-

dor-da-republica-na-maia-para-falar-de-corrupcao/

Magazine Serrano

Volta Nacional ao Secundário da JSD
http://magazineserrano.pt/?p=31042

Conselho Nacional da JSD | 12 de Janeiro | Fronteira
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16.Novembro

Pedro Passos Coelho vai 
marcar presença em 
jantar de antigos líderes 
da JSD

“

https://www.tsf.pt/politica/interior/pedro-pas-
sos-coel-
ho-vai-marcar-presenca-em-jantar-de-antigos-lider
es-da-jsd-10188726.html

“

https://www.dn.pt/lusa/interior/pedro-passos-coel-
ho-vai-mar-
car-presenca-em-jantar-de-antigos-lideres-da-jsd-1
0188725.html

Além de Passos Coelho vão estar pre-
sentes outros antigos líderes da 'jota' 
como Pedro Duarte, Hugo Soares, Pedro 
Pinto, Cristóvão Simão Ribeiro, Duarte 
Marques, Pedro Rodrigues, Jorge Moreira 
da Silva e Carlos Coelho.

O ex-presidente do PSD Pedro Passos 
Coelho vai estar presente num jantar com 
antigos líderes da Juventude 
Social-Democrata (JSD), em 24 de 
novembro, no Estoril, no qual não estão 
previstas intervenções

Pedro Passos Coelho vai 
marcar presença em 
jantar de antigos líderes 
da JSD
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“

Passos Coelho vai marcar 
presença em jantar de 
antigos líderes da JSD

“

https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/pas-
sos-coelho-vai-mar-
car-presenca-em-jantar-de-antigos-lideres-da-jsd

O ex-presidente do PSD vai estar pre-
sente num jantar com antigos líderes da 
Juventude Social-Democrata, em 24 de 
Novembro.

Passos Coelho vai marcar 
presença em jantar de 
antigos líderes da JSD

“

O ex-presidente do PSD Pedro Passos Coelho vai 
estar presente num jantar com antigos líderes da 
Juventude Social-Democrata (JSD), em 24 de 
novembro, no Estoril, no qual não estão previstas 
intervenções, informou hoje esta estrutura.

Número de telefone disponível no anún-
cio remete para a sede nacional do PS.

Volta Nacional do Secundário passou 
pelo Oeste 

http://www.tintafresca.net/News/newsdetail.aspx-
?news=81bef14c-51b1-4c5c-9e81-0d7c0eb708f7

JSD pesa mochilas dos 
alunos da Região Oeste e 
propõe aulas mais digitais

“
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23.Novembro

PSD quer saber se 
Governo vai deixar de 
entregar mais crianças a 
famílias de acolhimento

“

https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/psd-quer-sa-
ber-se-gover-
no-vai-deixar-de-entregar-mais-criancas-a-familias-
de-acolhimento

“

https://www.ojogo.pt/extra/lusa/interi-
or/psd-quer-sa-
ber-se-governo-vai-deixar-de-entregar-mais-crianca
s-a-familias-de-acolhimento-10226413.html

O PSD exigiu esta sexta-feira esclareci-
mentos ao Governo sobre a política de 
acolhimento familiar, questionando se é 
verdade que pretende deixar de entregar 
mais crianças a famílias de acolhimento 
por falta de meios de supervisão.

O PSD exigiu hoje esclarecimentos ao 
Governo sobre a política de acolhimento 
familiar, questionando se é verdade que 
pretende deixar de entregar mais crianças 
a famílias de acolhimento por falta de 
meios de supervisão.

PSD quer saber se 
Governo vai deixar de 
entregar mais crianças a 
famílias de acolhimento
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“

16.Dezembro

18.Dezembro

Delação premiada. JSD 
força PSD a debater 
proposta que divide o 
partido

https://ionline.sapo.pt/638970

Presidente da jota avisou Rui Rio que iria 
agendar proposta, mas vice 
social-democrata diz que ela gera “dis-
torções”

“Deputada do PSD 
avança com projeto de 
delação premiada

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/16-dez-2018/interi-
or/deputa-
da-do-psd-avanca-com-projeto-de-delacao-premia
da-10327746.html

A iniciativa de Margarida Balseiro Lopes 
surge na sequência do pacote de propos-
tas anticorrupção que a JSD apresentou 
em agosto tanto ao Presidente da 
República como ao líder do PSD.
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21.Dezembro

JSD avança com 
projeto-lei para r
egulamentar lóbi que 
inclui "agenda da 
transparência"

“

https://www.dn.pt/lusa/interior/jsd-avan-
ca-com-projeto-lei-pa-
ra-regulamentar-lobi-que-inclui-agenda-da-transpar
encia--10353683.html

A JSD entregou hoje um projeto-lei de 
regulamentação do lóbi que inclui, além 
de um registo de interesses para as enti-
dades que o pratiquem, a criação de uma 
agenda em que fiquem inscritos todos os 
contactos com entidades públicas.

“

https://www.noticiasaominuto.com/politi-
ca/1158197/agen-
da-da-transparencia-jsd-entrega-projeto-lei-para-re
gulamentar-lobi

A JSD entregou hoje um projeto-lei de 
regulamentação do lóbi que inclui, além 
de um registo de interesses para as enti-
dades que o pratiquem, a criação de uma 
agenda em que fiquem inscritos todos os 
contactos com entidades públicas.

"Agenda da 
transparência". JSD 
entrega projeto-lei para 
regulamentar lóbi
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“

26.Dezembro

28.Dezembro

A regulação do lobbying 
avança no Parlamento

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/28-dez-2018/inte-
rior/a-regu-
lacao-do-lobbying-avanca-no-parlamento-1037563
8.html

"Representação de interesses." Esta é a 
designação suave para o que é vulgar-
mente conhecido por lobbying. Faz-se em 
Portugal sem nenhum enquadramento 
legislativo. Algo que está a caminho de 
mudar já no início do ano.

“Lobbying volta ao 
Parlamento com PSD a 
insistir na transparência

https://www.sabado.pt/portugal/politica/detal-
he/lobbying-vol-
ta-ao-parlamento-com-psd-a-insistir-na-transparen
cia

O partido apresentou uma proposta para 
tornar mais transparente a relação entre 
os representantes de interesses e aqueles 
que tomem decisões públicas.
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5.Janeiro

JSD quer isentar 
estudantes de taxa 
turística

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

Deputados pedem alteração à Câmara de 
Lisboa.

“

https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/ca-
mara-de-lisboa-co-
bra-taxa-turistica-a-estudantes-denuncia-a-jsd

A Juventude Social-Democrata denunciou 
a situação de estudantes que são obriga-
dos a pagar a Taxa Municipal Turística 
apesar de se encontrarem em Lisboa a 
estudar no Ensino Superior.

Câmara de Lisboa cobra 
taxa turística a 
estudantes, denuncia a 
JSD
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“

6.Janeiro

8.Janeiro

Órgãos nacionais da JSD 
reúnem em Conselho 
Nacional no próximo 
sábado em Fronteira

http://noticiasdecastelodevide.blog-
spot.com/2019/01/orgaos-na-
cionais-da-jsd-reunem-em.html

A JSD-Juventude Social Democrata con-
firmou que vai realizar o seu III Conselho 
Nacional (órgão máximo entre congres-
sos) em Fronteira, distrito de Portalegre, 
no próximo sábado, dia 12 de Janeiro de 
2019.

“JSD quer estudantes 
isentos de taxa turística

https://sol.sapo.pt/artigo/641110/jsd-quer-estu-
dantes-isentos-de-taxa-turistica

A líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, 
considera a situação “inaceitável” e espera 
que seja alterada pela Câmara de Lisboa
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O desafio demográfico e 
a clubite partidária
“

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/30-set-2018/in-
terior/o-desa-
fio-demografico-e-a-clubite-partidaria-9923593.ht
ml

30.Setembro
Sendo o combate ao declínio demográfi-
co um desígnio nacional, estarão convo-
cados para o debate todos os partidos e 
todas as gerações. Mas é fundamental 
que nunca nos esqueçamos de que este 
país também tem de ser para jovens.

Ensino superior“

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-out-2018/in-
terior/ensino-superior-9957631.html

7.Outubro
O PSD apresentou recentemente um 
documento com algumas propostas 
sobre o ensino superior com duas 
preocupações centrais: alargar a base de 
captação de mais alunos a frequentar o 
ensino superior e garantir uma maior 
equidade social.
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O Estado é deles?“

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/14-out-2018/in-
terior/o-estado-e-deles-9991519.html

14.Outubro
É uma tentação a que o Partido Socialis-
ta cede sempre, esta mania de pulverizar 
o Estado e as administrações de pessoas 
com cartão de militância ou afinidade 
partidária, em detrimento do mérito que 
devia estar sempre subjacente a estas 
escolhas. Se o cartão de militante não 
deve ser impeditivo, também não pode 
ser requisito.

Orçamento, propinas e 
bolsas de estudo
“

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/21-out-2018/in-
terior/orcamen-
to-propinas-e-bolsas-de-estudo-10032686.html

21.Outubro
Ainda o Orçamento não tinha sido ent-
regue já estava a ser anunciada a 
redução em 212 euros do valor da propi-
na máxima no ensino superior.
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“ “
28.Outubro
Esquece-se o governo que de 2017 con-
tinua quase tudo por fazer. E esquece-se 
também que em 2018 Monchique ainda 
nos está bem presente na memória. 
Olhando para trás, 2018 foi um ano 
quase perdido.

4.Novembro
A pergunta que devíamos colocar é: o 
que estamos nós a fazer para nos prepa-
ramos para as mudanças que já 
começaram no mercado do trabalho?

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/28-out-2018/in-
terior/um-ano-quase-perdido-10091993.html

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/04-nov-2018/in-
terior/o-futu-
ro-do-trabalho-um-trabalho-do-presente-1012306
6.html

O futuro do trabalho: um 
trabalho do presente

Um ano quase perdido
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Governo asfixia livreiros 
com calotes nos manuais 
escolares

“

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/11-nov-2018/in-
terior/gover-
no-asfixia-livreiros-com-calotes-nos-manuais-esc
olares-10156802.html

11.Novembro
Trata-se de uma medida aparentemente 
simpática. Mas é só aparentemente. 
Porque é desigual e injusta, como já tive 
oportunidade de referir, mas sobretudo 
porque se arrisca a colocar em causa 
milhares de postos de trabalho e de 
pequenas livrarias.

Falta (transparência) de 
financiamento na ciência
“

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/18-nov-2018/in-
terior/fal-
ta-transparencia-de-financiamento-na-ciencia-101
88302.html

18.Novembro
Este é mais um caso que prova o incum-
primento do contrato de legislatura pelo 
governo, que o assinou, e onde o atual 
governo se comprometia a transferir 
para as Instituições de ensino superior os 
montantes correspondentes à execução 
de alterações legislativas com impacto 
financeiro que viessem a ser aprovadas, 
como é o caso.

“ “
25.Novembro
Se há papel que os partidos têm a 
obrigação de assumir, até para a credibi-
lização da sua atividade, é o de garantir 
que o Estado não pode em circunstância 
alguma deixar ninguém para trás, espe-
cialmente as crianças.

2.Dezembro
Sem surpresa, nesta semana foi aprova-
do o Orçamento para 2019. Mais uma 
oportunidade perdida para o país, à 
semelhança dos outros orçamentos 
desta legislatura.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/25-nov-2018/in-
terior/o-acol-
himento-familiar-nao-era-uma-prioridade-1022749
9.html

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/02-dez-2018/in-
terior/a-previ-
sivel-aprovacao-do-orcamento-das-esquerdas-10
264299.html

A previsível aprovação do 
Orçamento das esquerdas

O acolhimento familiar 
não era uma prioridade?
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Francisco Sá Carneiro“

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/09-dez-2018/in-
terior/francisco-sa-carneiro-10290685.html

9.Dezembro
Assinalou-se nesta semana o aniversário 
da morte de Francisco Sá Carneiro. 
Apesar dos quase 40 anos que nos sep-
aram desse período, é assinalável a atu-
alidade do seu pensamento.

Um país em greve“

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/16-dez-2018/in-
terior/um-pais-em-greve-10328127.html

16.Dezembro
Ao fim de três anos de governo é cada 
vez mais aplicável a máxima de que 
"podes enganar todos durante algum 
tempo e alguns sempre, mas não podes 
enganar todos sempre". 

“ “
23.Dezembro
Estas preocupações com a necessidade 
de reforçar a transparência levaram a 
que, juntamente com outros deputados 
da JSD, apresentasse nesta semana um 
projeto de lei para a regulamentação do 
lobbying.

29.Dezembro
O ano de 2019 tem uma dupla importân-
cia eleitoral para os portugueses - as 
eleições europeias lá para meados do 
ano e, mais tarde, as eleições legislativas. 
E é sobre estas que faço aqui uma breve 
reflexão, porque são inegavelmente 
decisivas para o nosso futuro coletivo.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/23-dez-2018/in-
terior/legalizar-o-lobbying-10357574.html

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/29-dez-2018/in-
terior/mui-
to-mais-do-que-uma-eleicao-10376087.html

Muito mais do que uma 
eleição

Legalizar o lobbying
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Borba e a 
(ir)responsabilidade do 
governo

“

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/30-dez-2018/in-
terior/bor-
ba-e-a-irresponsabilidade-do-governo-10381433.h
tml

30.Dezembro
Neste caso, um mês foi o tempo 
necessário. Para o governo mudar de 
opinião e assumir que poderá haver de 
facto responsabilidade do Estado. Conti-
nua é a escassear a António Costa senti-
do de Estado nos momentos mais com-
plicados para o país.

Câmara de Lisboa cobra 
taxa turística a estudantes
“

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/05-jan-2019/in-
terior/ca-
mara-de-lisboa-cobra-taxa-turistica-a-estudantes-
10397427.html

5.Janeiro
Até ao dia 31 de dezembro de 2018, esta 
taxa registou um valor de um euro por 
dormida e por hóspede, tendo aumenta-
do para o valor de dois euros a partir do 
dia 1 de janeiro de 2019.
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Residências estudantis“

https://www.sabado.pt/opiniao/convidados/mar-
garida-bal-
seiro-lopes/detalhe/residencias-estudantis

3.Outubro
O tamanho da carteira dos seus pais é 
fundamental atualmente para poderem 
ou não frequentar o Ensino Superior, 
com os preços exorbitantes das rendas 
nos grandes centros urbanos e com a 
falta de residências estudantis que o 
Governo teima em ignorar e se tem reve-
lado incapaz de dar resposta.

Este Orçamento não é 
para jovens
“

https://www.sabado.pt/opiniao/convidados/mar-
garida-bal-
seiro-lopes/detalhe/este-orcamento-nao-e-para-j
ovens

8.Novembro
Há várias conclusões que se podem tirar 
deste Orçamento do Estado para 2019. A 
mais relevante será a de que é um Orça-
mento que esquece as novas gerações. 

“ “
18.Dezembro
Nos últimos anos, o país assistiu à saída 
de milhares de portugueses à procura de 
melhores condições de vida e de opor-
tunidades que escasseavam em Portu-
gal.

4.Novembro
A pergunta que devíamos colocar é: o 
que estamos nós a fazer para nos prepa-
ramos para as mudanças que já 
começaram no mercado do trabalho?

https://www.sabado.pt/opiniao/detalhe/emi-
grantes

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/04-nov-2018/in-
terior/o-futu-
ro-do-trabalho-um-trabalho-do-presente-1012306
6.html

O futuro do trabalho: um 
trabalho do presente

Emigrantes
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