ABRIL

JSD Distrital de Bragança
A 13 de abril, a Comissão Política Nacional da
JSD reuniu-se com a JSD Distrital de Bragança.

JSD Distrital de Braga
A 13 de abril, a Comissão Política Nacional da
JSD reuniu-se com a JSD Distrital de Braga.

JSD Distrital de Castelo Branco
A 14 de abril, a Comissão Política Nacional da
JSD reuniu-se com a JSD Distrital de Castelo
Branco.
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ABRIL

#12MonthsChallenge
A 15 de abril, comemorou-se 1 ano de mandato
desta Comissão Política Nacional da Juventude
Social Democrata. De forma a assinalar esta
data, a Presidente da JSD, Margarida Balseiro
Lopes, esteve em direto da página de facebook
da JSD, a responder a perguntas, comentários, e
a falar do futuro.

A Educação em Portugal
A JSD apresentou o documento “A Educação
em Portugal”, que apresenta uma análise profunda e atualizada, focada no ensino desde o
pré-escolar até ao secundário. Assim, apresenta
propostas nas seguintes áreas: Escolas do
Futuro, Educação Infantil, Ensino Profissional e
Vocacional, Educação e Cidadania, Polos de
Saúde nas Escolas e Avaliação dos professores.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-idealiza-a-escola-do-futuro-em-portugal/

1 ano de mandato
A 18 de abril, a Juventude Social Democrata
lançou um vídeo de resumo do seu primeiro ano
de mandato. O último ano foi assim. O próximo
será ainda melhor.
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ABRIL

Escola do Futuro
De 22 de abril a 10 de maio, a JSD lançou diversos vídeos com as suas propostas para a Escola
do Futuro. A JSD sugere medidas como uma
maior aposta nos dispositivos digitais, tecnológicos e interativos, com a respetiva formação e apoio para os professores, entre outras.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-idealiza-a-escola-do-futuro-em-portugal/

SUB-18 Europa
A 23 de abril, a Presidente da Juventude Social
Democrata, Margarida Balseiro Lopes, esteve na
Escola Dom Manuel Martins, em Setúbal, numa
sessão de formação do SUB-18 Europa.

Ovibeja
De 24 a 28 de abril, a Juventude Social
Democrata marcou presença com um stand na
36ª Edição da Ovibeja, em Beja. A JSD procurou
falar com os jovens de Beja sobre a Escola do
Futuro, perceber o que entendem por Escola do
Futuro, e como imaginam as suas escolas e salas
de aula daqui a 5, 10 ou 20 anos.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-presente-na-ovibeja/
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ABRIL

GRACE
A 24 de abril, a Juventude Social Democrata
reuniu-se com o GRACE – Grupo de Reflexão e
Apoio à Cidadania Empresarial para debater o
tema do voluntariado e conhecer o trabalho
desta organização.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-reune-com-organizacoes-para-discutir-o-voluntariado/

Património JSD
Sabes o que é que a Juventude Social Democrata já conquistou por ti ao longo destes 45 anos?
Quais foram os seus feitos e vitórias? A JSD
lançou uma página sobre o seu património.
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MAIO

Europeias 2019
A Juventude Social Democrata dedicou o mês
de maio às Eleições Europeias, que decorreram
no dia 26 de maio. Juntamente com a Candidata
da JSD e número 2 na lista do PSD, Lídia Pereira,
a JSD andou por Portugal a marcar a diferença.

Youth4Europe
A 4 de maio, a JSD organizou a iniciativa
Youth4Europe, em Gondomar, que contou com
a presença de Margarida Balseiro Lopes, Lídia
Pereira e Paulo Rangel. Neste evento foi apresentado o conceito Geração Made in Europe, no
qual a JSD assenta a sua campanha para as
Europeias 2019.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-lanca-a-campanha-geracao-made-in-europe/

Mandatários Made in Europe
No evento Youth4Europe, em Gondomar, foram
apresentados os mandatários jovens – ou seja,
os Mandatários Made in Europe – para a campanha das Europeias 2019: o João Calmeiro e a
Juliana Rocha.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/joao-calmeiro-e-juliana-rocha-sao-os-mandatarios-made-in-europe/
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MAIO

Manifesto Made in Europe
A 4 de maio, durante a iniciativa Youth4Europe,
a candidata da Juventude Social Democrata às
Europeias 2019, Lídia Pereira, apresentou o Manifesto Made in Europe, que visa apresentar as
propostas focadas na juventude que o Partido
Social Democrata irá levar para o Parlamento
Europeu.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-apresenta-manifesto-made-in-europe/

Website Made in Europe
A 4 de maio, a Juventude Social Democrata
lançou o website oficial da sua campanha para
as Europeias 2019: Geração Made in Europe.
Neste website podia-se ver a apresentação da
Candidata da Juventude Social Democrata às
Europeias 2019, Lídia Pereira, e conhecer o Manifesto da JSD para as Europeias 2019 e os mandatários jovens.
Sabe mais em: www.madeineurope.pt

Dia da Europa
Mensagem da Candidata da Juventude Social
Democrata ao Parlamento Europeu, Lídia Pereira, para assinalar o Dia da Europa, 9 de maio.
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MAIO

Youth4Europe
A 15 de maio, a JSD organizou mais uma grande
iniciativa Youth4Europe, desta vez em Lisboa,
que contou com a presença da Presidente da
JSD, Margarida Balseiro Lopes, dos Candidatos
do PSD às Europeias 2019, Paulo Rangel e Lídia
Pereira, e do Presidente do Partido Social
Democrata, Rui Rio.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/200-jovens-debatem-a-europa/

Resultados “Conheces a Europa?”
Durante o mês de fevereiro, a JSD promoveu o
primeiro inquérito de literacia europeia em Portugal: “Conheces a Europa?”, e no dia 15 de maio,
durante a iniciativa Youth4Europe, a Presidente
da JSD, Margarida Balseiro Lopes, divulgou os
resultados deste inquérito.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-divulga-os-resultados-do-1o-inquerito-de-literacia-europeia-em-portugal/

Quórum: Europa
A 15 de maio, durante a iniciativa Youth4Europe,
a Presidente da Juventude Social Democrata,
Margarida Balseiro Lopes, apresentou a 3ª
edição da Revista Quórum. Este terceiro número
visa dar a conhecer vários pontos de vista sobre
vários temas relacionados com a Europa.
Sabe mais em: https://jsd.pt/revista-quorum/
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MAIO

Manifesto Made in Europe
De 16 a 24 de maio, a Juventude Social
Democrata divulgou em vídeos de 1 minuto as 12
propostas Made in Europe para as Eleições
Europeias 2019.

Associação Transparência e Integridade
A 20 de maio, a JSD reuniu-se com a Associação
Transparência e Integridade com o objetivo de
discutir a Diretiva de Proteção dos Denunciantes
e de abordar a proposta de consagração no
ordenamento jurídico português dos Acordos
de Colaboração com a Justiça.

Geração Made in Europe
A 21 de maio, a Juventude Social Democrata
lançou o vídeo “Geração Made in Europe” com o
apelo ao voto no dia 26 de maio.

8

MAIO

Lídia Pereira eleita Eurodeputada
A 26 de maio, realizaram-se as eleições para o
Parlamento Europeu que elegeram a Lídia Pereira, candidata da Juventude Social Democrata,
como deputada ao Parlamento Europeu. A JSD
congratula-se pela eleição de Lídia Pereira como
Deputada ao Parlamento Europeu.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/lidia-pereira-eleita-eurodeputada/

Cartão de Militante
A Juventude Social Democrata lançou o novo
cartão de militante digital. A criação deste novo
cartão tem como intuito uma maior aproximação da JSD ao militante, pois só assim é que
todos juntos podemos construir a maior e
melhor juventude partidária de Portugal.
Sabe mais em: https://jsd.pt/cartao-de-militante/

Autarcas Social Democratas
A 28 de maio, a Juventude Social Democrata
reuniu-se com a nova Comissão Política Nacional dos Autarcas Social Democratas. Descentralização de competências e a revisão da lei de
finanças locais foram alguns dos temas em cima
da mesa.
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MAIO

JASD 4.0
A JSD lançou uma rede de partilha de informação e de comunicação permanente entre os
autarcas da JSD: JASD 4.0. Esta rede tem como
objetivo a disponibilização de ferramentas que
fortaleçam a atividade autárquica.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-lanca-rede-de-jovens-autarcas-social-democratas/
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JUNHO

Instituto Politécnico de Portalegre
A 3 de junho, a JSD visitou a BioBip – Bionergy
and Business Incubador of Portalegre. Reuniu-se
com o Presidente do Instituto Politécnico de
Portalegre e com os diretores da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, da Escola de Saúde e
da Escola Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Portalegre. Depois foi conhecer a
Residência dos Estudantes.

Escola Secundária Mouzinho da Silveira
A 3 de junho, a Juventude Social Democrata
visitou a Escola Secundária Mouzinho da Silveira, tendo reunido com a Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas do Bonfim,
e apresentou os seus cumprimentos ao Diretor
da Escola.

Escola Superior Agrária de Elvas
A 3 de junho, a Juventude Social Democrata
visitou a Escola Superior Agrária de Elvas e a sua
residência estudantil.
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JUNHO

Lei do Associativismo
A 7 de junho, a Assembleia da República aprovou melhorias à lei do associativismo jovem (n.
º23/2006 de 23 de junho) propostas pela JSD
que visam valorizar e apoiar o associativismo
estudantil e juvenil como escolas de cidadania,
de participação e de democracia.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/propostas-da-jsd-a-lei-do-associativismo-aprovadas-na-assembleia-da-republica/

Legalização do Lobbying
A 7 de junho foi aprovada a proposta para a
Legalização do Lobbying na Assembleia da
República. O texto aprovado resulta de vários
dos contributos dados pela JSD no projeto de lei
que entregou em dezembro de 2018.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/proposta-da-jsd-para-a-legalizacao-do-lobbying-aprovada-na-assembleia-d
a-republica/

45 anos
A Juventude Social Democrata comemora 45
anos, e para assinalar este aniversário, de 13 de
junho a 13 de julho teremos diversos momentos
de comemoração.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-comemora-45-anos/
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JUNHO

#JSD+45
Os aniversários não devem ser apenas para
relembrar o passado, mas também para antecipar o futuro. Ao longo do mês de comemoração
dos 45 anos da Juventude Social Democrata,
esta irá lançar perguntas para projetar os próximos anos.
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Relatório de Atividades
de abril a junho de 2019

