


#TenYearsChallenge

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

Sabe mais em: www.jsd.pt/jasd-jovens-autar-
cas-social-democratas 
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Quando 2019 se assemelha tanto a 2009.

Página dos JASD 

JANEIRO

A JSD que apela ao Governo Português que 
assuma uma postura proactiva na garantia da 
proteção e segurança da comunidade luso-ven-
ezuelana. Portugal tem assim o dever e a 
responsabilidade de defender uma Venezuela 
livre, democrática, próspera e coesa.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-ex-
ige-que-o-governo-portugues-re-
conheca-o-novo-presidente-da-venezuela/

Reconhecimento do novo presidente da Venezuela
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JANEIRO

Reforçar a Transparência e Combater a Corrupção

Dia 26 de Maio irá decorrer a Eleição dos depu-
tados 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-lan-
ca-inquerito-sobre-literacia-europeia/

A 31 de janeiro, a Presidente da JSD, Margarida 
Balseiro Lopes, e o Gabinete de Estudos reuni-
ram com o Líder Parlamentar do PSD, Dr. Fer-
nando Negrão, para apresentar o documento 
“Reforçar a Transparência e Combater a Cor-
rupção em Portugal” e debater as iniciativas leg-
islativas sobre o Lobbying e a Colaboração Pre-
miada.

Made in Europe: Conheces a Europa?
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FEVEREIRO

Junior Achievement

No dia 4 de fevereiro, a JSD reuniu-se com a 
Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes 
de Educação Especial. Esta reunião teve como 
intuito abordar o funcionamento dos Centros de 
Recursos para a Inclusão, e a sua relação com as 
instituições de ensino.

A 7 de fevereiro, a JSD reuniu-se com a Junior 
Achievement. Esta reunião teve como intuito 
falar sobre novas formas de ensinar temas em 
sala de aula como literacia financeira, cidadania, 
empreendedorismo e responsabilidade social 
para alunos do ensino básico ao ensino 
secundário.

Pró-Inclusão

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

Artigo 13 – A favor ou contra?
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aTTitude3D

A 11 de fevereiro, a JSD reuniu-se com o Prof. 
Paulo Torcato para conhecer o projeto aTTI-
tude3D. Este projeto tem como intuito levar os 
robots para dentro da sala de aula e usar uma 
metodologia inovadora de ensinar.

FEVEREIRO

A 14 de fevereiro, a JSD reuniu-se com a Educa-
tion First. A EF é uma empresa de educação 
internacional especializada em intercâmbio cul-
tural, cursos de idiomas no exterior e viagens 
educacionais.

Education First

Quem é o candidato do PS às Europeias?

Sabe mais em: https://jsd.pt/noti-
cias/grandes-obras-pedro-marques/

As “grandes obras” de Pedro Marques
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FEVEREIRO

ANQEP

A 17 de fevereiro, em Conselho Nacional Extraor-
dinário da JSD, a Lídia Pereira, Presidente do 
YEPP e Militante da JSD, foi indicada como can-
didata da JSD às Europeias 2019, a realizarem-se 
a 26 de maio.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/lid-
ia-pereira-e-a-candidata-da-jsd-as-europeias/

A 19 de fevereiro, a JSD reuniu-se com a ANQEP 
– Agência Nacional para a Qualificação e o 
Ensino Profissional. Esta reunião teve como 
intuito perceber a situação atual do ensino 
profissional em Portugal.

Lídia Pereira, Candidata da JSD às Europeias 2019

No dia 21 de fevereiro, a JSD apresentou, através 
da Presidente da JSD, Margarida Balseiro Lopes, 
e dos Deputados do Grupo Parlamentar do PSD, 
que têm como foco a emigração, cinco projetos 
de resolução que visam o incentivo ao regresso 
de emigrantes portugueses.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-apre-
senta-medidas-de-incenti-
vo-ao-regresso-de-emigrantes/

Acompanhar o emigrante português
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FEVEREIRO

JSDPodcast

A JSD lançou o seu canal de podcast – JSDPod-
cast – 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/

AN Jovens Advogados Portugueses

A 27 de fevereiro, a JSD reuniu-se com a Asso-
ciação Nacional dos Jovens Advogados Portu-
gueses, na sequência da eleição dos seus novos 
órgãos. A reunião serviu também para falar 
sobre os problemas que os jovens advogados 
enfrentam no início da sua carreira.
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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, For-
mação, Juventude e Emprego, na EXPONOR – 
Feira Internacional do Porto.

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

Qualifica

MARÇO

JSD Distrital de Setúbal

A 7 de março, realizou-se a primeira reunião da 
volta da CPN da Juventude Social Democrata a 
todas as Distritais e Regionais, sendo que a JSD 
Distrital de Setúbal foi a primeira a receber-nos.

A 8 de março, assinala-se o Dia Internacional da 
Mulher. Neste dia, a JSD reforçou o seu desejo: 
que a igualdade de género se torne uma reali-
dade no mundo.

Dia Internacional da Mulher
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Como ter um concelho 100% jovem?

A 9 de março, o Gabinete Autárquico e o Gabi-
nete de Formação da JSD promoveram a for-
mação “Como ter um Concelho 100% Jovem?”. 
Também se realizou um jantar de vereadores 
eleitos pela JSD.

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

JSD Regional dos Açores

A 11 de março, a JSD dedicou o dia à Região 
Autónoma dos Açores. Começou o dia a reunir 
com o Presidente da Câmara Municipal do Nord-
este, Miguel Adolfo. A seguir, a Presidente da 
JSD, Margarida Balseiro Lopes, e o Presidente da 
JSD Açores, Flávio Soares, deram o workshop 
SUB-18 na Escola Profissional do Nordeste. 
Depois, reuniu com o Presidente do PSD Açores, 
Alexandre Gaudêncio. Para terminar o dia, real-
izou-se a reunião com a JSD Açores.

A JSD está preocupada com a ausência de res-
postas do Governo Regional dos Açores ao 
problema do alojamento estudantil, o que a 
levou a enviar dois requerimentos ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e à Uni-
versidade dos Açores.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/-
jsd-preocupada-com-o-alojamento-estu-
dantil-na-regiao-autonoma-dos-acores/

Alojamento estudantil nos Açores

MARÇO



Observatório dos Cuidados Paliativos

A 13 de março, a JSD visitou e reuniu com o 
Banco Alimentar e Entrajuda, para debater o 
tema do voluntariado e conhecer o trabalho 
destas associações.

A 13 de março, a JSD reuniu-se com o Obser-
vatório dos Cuidados Paliativos. Com esta 
reunião, a JSD pretendeu recolher informação 
atualizada sobre a progressão dos Cuidados 
Paliativos em Portugal.

Banco Alimentar e Entrajuda

MARÇO
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A 14 de março, a JSD reuniu-se com a Comuni-
dade Vida e Paz, para debater o tema do volun-
tariado e conhecer o trabalho desta associação.

Comunidade Vida e Paz



JSD Distrital de Lisboa AM

A 14 de março, a JSD reuniu-se com a Confeder-
ação Portuguesa do Voluntariado, para debater 
o tema do voluntariado e conhecer o trabalho 
desta confederação.

A 14 de março, a Comissão Política Nacional da 
JSD reuniu-se com a JSD Distrital de Lisboa AM.

Confederação Portuguesa do Voluntariado

MARÇO
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A 15 de março, a JSD elogiou a iniciativa dos mil-
hares de jovens que em Portugal e pelo Mundo 
fora reclamam por mais medidas para proteger 
o ambiente.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-sau-
da-os-milhares-de-jov-
ens-que-protestam-pela-protecao-do-ambiente
/

Proteção do ambiente



JSD Distrital de Leiria

A 16 de março, a Comissão Política Nacional da 
JSD reuniu-se com a JSD Distrital de Santarém.

A 16 de março, a Comissão Política Nacional da 
JSD reuniu-se com a JSD Distrital de Leiria.

JSD Distrital de Santarém

MARÇO
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Nos dias 18 e 19 de março, a Comissão Política 
da JSD teve como agenda a visita ao Parlamen-
to Europeu, em Bruxelas, no âmbito do projeto 
Made in Europe.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-visi-
ta-parlamento-europeu/

JSD visita Parlamento Europeu



JSD Distrital de Lisboa AO

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-as-
sociacoes-academicas-e-de-estudantes/

A 20 de março, a Comissão Política Nacional da 
JSD reuniu-se com a JSD Distrital de Lisboa AO.

Reunião com Académicas

MARÇO
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A 21 de março, a JSD reuniu-se com a CASES – 
Cooperativa António Sérgio para a Economia 
Social, para debater o tema do voluntariado e 
conhecer o trabalho desta associação.

CASES



APELA

A 22 de março, a JSD reuniu-se com o Dr. Duarte 
Soares, Presidente da Associação Portuguesa 
de Cuidados Paliativos, e com o Dr. Ricardo Bap-
tista Leite, médico e Deputado Porta-Voz para 
os assuntos da saúde do PSD. O caminho a ser 
trilhado no âmbito dos Cuidados Paliativos 
ainda está no início. A JSD quer contribuir para a 
construção desse mesmo caminho.

A 22 de março, a JSD reuniu-se com a APELA – 
Associação Portuguesa de Esclerose Amiotrófi-
ca no âmbito da discussão sobre cuidados palia-
tivos.

Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos

MARÇO
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A 22 de março, a Comissão Política Nacional da 
JSD reuniu-se com a JSD Distrital de Faro.

JSD Distrital de Faro



Dia Nacional do Estudante

A 23 de março, a Comissão Política Nacional da 
JSD reuniu-se com a JSD Distrital de Évora.

A 24 de março, a JSD assinalou o Dia Nacional 
do Estudante com a mensagem: “Hoje é Dia 
Nacional do Estudante. E é dia de não deixar 
ninguém para trás.”.

JSD Distrital de Évora

MARÇO
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A 25 de março, a JSD, em visita à Região 
Autónoma da Madeira, reuniu-se com o Presi-
dente do PSD Madeira e Presidente do Governo 
Regional, Miguel Albuquerque. A seguir, termi-
nou o dia com uma reunião com a JSD Regional 
da Madeira.

JSD Regional da Madeira



UNICEF

A JSD está preocupada com os apoios insufici-
entes do Governo à Região Autónoma da Ma-
deira para os emigrantes portugueses e luso-de-
scendentes provenientes da Venezuela.

Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/-
jsd-pede-ao-governo-apoios-para-os-em-
igrantes-portugueses-e-luso-descendentes-pro
venientes-da-venezuela-na-regiao-autonoma-d
a-madeira/

A 28 de março, a JSD reuniu-se com a UNICEF 
Portugal, para debater o tema do voluntariado e 
conhecer o trabalho desta associação.

Apoios para os emigrantes portugueses

MARÇO
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Dia dedicado ao Distrito de Beja

A 1 de abril, a JSD reuniu-se com a Fundação 
Eugénio de Almeida, para debater o tema do 
voluntariado e conhecer o trabalho desta 
fundação.

A 1 de abril, a JSD dedicou o dia ao Distrito de 
Beja. Primeiro reunimos com o Vice-Presidente 
do Instituto Politécnico de Beja, Prof. João Por-
tugal, e de seguida visitámos esta instituição. 
Por fim, reunimos com militantes da JSD do Dis-
trito de Beja e com o Presidente do PSD Distrital 
de Beja, Gonçalo Valente.

Fundação Eugénio de Almeida

ABRIL
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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-pre-
sente-na-futuralia/

Futurália



JSD Distrital de Vila Real

A 6 de abril, a Comissão Política Nacional da 
JSD reuniu-se com a JSD Distrital de Portalegre.

A 7 de abril, a Comissão Política Nacional da JSD 
reuniu-se com a JSD Distrital de Vila Real.

JSD Distrital de Portalegre

ABRIL
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A 8 de abril, a JSD reuniu-se com o Luís de 
Matos, de forma a conhecer a empresa Follow 
Inspiration, na CEIIA – Centro de Excelência para 
a Inovação da Indústria Automóvel em Matosin-
hos.

Follow Inspiration



JSD Distrital do Porto

A 8 de abril, a JSD reuniu-se com a Associações 
de Estudantes do Instituto Superior de Contabil-
idade e Administração do Porto.

A 8 de abril, a Comissão Política Nacional da JSD 
reuniu-se com a JSD Distrital do Porto.

AE ISCAP

ABRIL

18



Relatório de Atividades 
de janeiro a abril de 2019


