JUNHO

Margarida Balseiro Lopes, Legislatura XIII
Margarida Balseiro Lopes: “No final da legislatura (2015-2019) em que tive a honra de exercer
o mandato de deputada, presto contas do
trabalho que desenvolvi ao longo destes 4
anos.”
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/prestacao-de-contas-do-mandato-parlamentar-de-margarida-balseiro-lopes/
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JSD Talks com Rui Rio
A 2 de julho, realizou-se o primeiro episódio do
JSD Talks, uma rúbrica do JSD Podcast. Este
primeiro episódio teve como convidado o Presidente do Partido Social Democrata, Rui Rio, e foi
aberto ao público, tendo lugar no Mercado de
Santa Clara, em Lisboa.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/as-45-perguntas-ao-presidente-do-psd/

45 Anos JSD
Ao longo destes 45 anos, a JSD pensou, lutou e
mudou Portugal. Mas os melhores anos estão
ainda por vir. Parabéns à JSD e obrigada a todos
aqueles que têm feito parte da sua história!

J Summer Fest
A 13 de julho, realizou-se o J Summer Fest de
forma a celebrar o 45º Aniversário da Juventude
Social Democrata. Obrigado a todos os que participaram.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-celebra-o-seu-45o-aniversario/
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Reativa a tua Concelhia
A JSD apresenta o manual “Reativa a tua Concelhia”, em que explica como é que se pode
reativar a JSD numa concelhia, dizendo o que se
precisa de fazer, a constituição dos órgãos concelhios, e algumas recomendações.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-lanca-manual-reativa-a-tua-concelhia/

Political Campaigning and Communication
De 19 a 21 de julho, a JSD, em conjunto com a
Konrad Adenauer Stiftung, promoveu a formação “Political Campaigning and Communication”, com o objetivo de dotar os participantes
de ferramentas técnicas e conhecimentos para
utilização na próxima campanha eleitoral.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jovens-da-jsd-aprendem-mais-sobre-campanhas-digitais/
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A Valorização do Voluntariado
No dia Internacional da Juventude, a JSD lançou
um conjunto de propostas sobre o voluntariado,
depois de meses de reuniões e de discussões
sobre o tema.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-faz-propostas-para-o-voluntariado-em-portugal/

Calote de Governo
A JSD exigiu ao governo a rápida resolução dos
passes 4_18, sub23 e Social +, para não prejudicar os estudantes no início do ano letivo de
2019/2020.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/calote-de-governo-deixa-estudantes-sem-transporte/

Universidade de Verão
De 26 de agosto a 1 de setembro, decorreu mais
uma edição da Universidade de Verão promovida conjuntamente pelo PSD, a JSD, o Instituto
Francisco Sá Carneiro e o PPE, em Castelo de
Vide.
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JSD defende estudantes de medicina
A JSD considera lamentável a diminuição dos
locais de realização da Prova Nacional de
Acesso à Formação Especializada, obrigando os
estudantes a realizarem centenas de quilómetros adicionais e a suportarem os seus encargos,
numa decisão centralista e centralizadora.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-defende-estudantes-de-medicina-e-desafia-o-governo/

O Estado Paliativo dos Cuidados Paliativos
A Juventude Social Democrata apresenta
propostas de melhoria para os cuidados paliativos, de modo a dar dignidade e resposta apropriada a este serviço médico em Portugal.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/o-estado-paliativo-dos-cuidados-paliativos-em-portugal/

Encontro Nacional de Juventude
De 26 a 29 de setembro, a Juventude Social
Democrata esteve presente no Encontro Nacional de Juventude, organizado pelo Conselho
Nacional de Juventude na Póvoa de Varzim.
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Carta Aberta
“A Juventude Social Democrata vem, pela presente carta, dar conta da sua preocupação
quanto ao Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos em Portugal.”
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/carta-aberta-o-estado-paliativo-dos-cuidados-paliativos-em-portugal/

Prémio de Comunicação Política Zeca Mendonça
A Juventude Social Democrata promove, de 15
de outubro a 15 de dezembro deste ano, em conjunto com o Grupo Parlamentar do PSD, um
concurso de comunicação política em homenagem ao histórico assessor de imprensa, Zeca
Mendonça, falecido no passado dia 28 de março.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-promove-premio-de-comunicacao-zeca-mendonca/

Encontro Nacional de Jovens Autarcas
A 26 de outubro, a Juventude Social Democrata
realizou o Encontro Nacional de Jovens Autarcas em Torres Vedras.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jovens-autarcas-da-jsd-reunem-em-torres-vedras/
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LEGISLATIVAS 2019
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Propostas da JSD às Legislativas 2019
A Juventude Social Democrata apresentou
propostas para o programa do Partido Social
Democrata às Eleições Legislativas 2019.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-apresenta-propostas-para-as-legislativas-2019/
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Propostas da JSD às Legislativas 2019
Divulgação nas redes sociais das propostas da
JSD às Eleições Legislativas 2019. A JSD tem de
ser a juventude partidária que fala dos problemas diários dos jovens portugueses, mas que
tenha também a capacidade de antecipar o seu
futuro.

Margarida Balseiro Lopes | Leiria
"Acredito na nossa geração e num país onde as
oportunidades existem independentemente do
nosso ponto de partida. [...] Um país onde cada
jovem possa viver e sonhar. Um país onde a educação de qualidade seja de facto um elevador
social. [...] Um país que tenha ambição e que não
se acomode."
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/margarida-balseiro-lopes-leiria/

Alexandre Poço | Lisboa
"A prossecução da felicidade e do projeto de
vida de cada um são o meu foco para as eleições
de 6 de outubro. É nesse sentido que irei
trabalhar: construir um modelo de desenvolvimento forte e justo que permita a cada um cumprir o seu projeto de felicidade e realização individual. Estamos juntos."
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/alexandre-poco-lisboa/
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Bernardo Narciso | Lisboa
"Para mim é imprescindível lutar pelos jovens do
Oeste, bem como de todos os Oestinos, procurando melhorar as suas condições de vida,
desde uma solução justa e igualitária para o
problema dos transportes, que rapidamente se
tronou um suplicio para todos os jovens que se
deslocam do Oeste para Lisboa"
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/bernardo-narciso-lisboa/

Tiago Sousa Santos | Setúbal
"Sou candidato para ser porta-voz dos anseios
da nossa geração e para defender os interesses
dos jovens do distrito de Setúbal e de todos os
treze concelhos que o compõem."
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/tiago-sousa-santos-setubal/

Márcia Nunes | Castelo Branco
"Uma geração que teima em não arredar pé da
sua terra, apostando no empreendedorismo e na
Educação de Excelência [...]. E que mesmo
sendo considerada a mais bem preparada, se vê
empurrada para outras paragens, deixando para
trás o sonho de retribuir às gerações anteriores
todo o bem que colheu."
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/marcia-nunes-castelo-branco/
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Firmino Vila Verde Costa | Braga
"A nossa geração merece mais, merece que seja
cuidada e encarada como o futuro de Portugal.
Por isso, enquanto candidato a deputado da
JSD nas listas do PSD pelo círculo eleitoral de
Braga, estarei empenhado em encontrar as melhores soluções, em conjunto com cada um de
vós.”
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/firmino-vila-verde-costa-braga/

Vitória Silva | Açores
"Os jovens açorianos necessitam de uma juventude como a social-democrata na defesa dos
seus ideais, tendo como pilares a educação e a
empregabilidade, por ser o parente pobre nas
políticas da Região."
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/vitoria-silva-acores/

Ângela Caeiro | Évora
"Em suma, para que os jovens se possam fixar
no Distrito de Évora, com emprego e habitação
e com possibilidades para construírem a sua
família, os serviços de educação e saúde têm
que ser de qualidade. Com uma mobilidade mais
ajustada, vamos contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso território.”
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/angela-caeiro-evora/
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Andreia Sousa | Setúbal
"É importante também pensar nas próximas
gerações e assumir as nossas responsabilidades
para com o meio ambiente. Estamos a gastar
todos os recursos do nosso planeta e é importante criar mais incentivos que visem promover
a gestão sustentável desses recursos.”
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/andreia-sousa-setubal/

José Amável Borges | Vila Real
"Porque para nós jovens o interior não deve ser
apenas um ponto de partida, mas também um
ponto de chegada. Porque para nós jovens deve
haver um interior com oportunidades para que a
ele possamos regressar. Porque para nós jovens
a nossa terra importa e é nela que queremos
encontrar um futuro.”
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jose-amavel-borges-vila-real/

André Neves | Aveiro
"Como deputado comprometo-me a colocar
as preocupações e expectativas da nossa geração à frente de qualquer interesse pessoal ou
partidário. Não é digno um jovem chegue aos
30 anos, trabalhe a full time e, ainda assim, não
consiga ganhar o suficiente para se sustentar
sozinho!"
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/andre-neves-aveiro/
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Luís Carvalho | Braga
"Ora se o futuro são os jovens, mais não temos
que defender as gerações futuras para assegurar o futuro de Portugal. É por [...] considerar
que a nossa geração e as gerações vindouras
merecem mais e melhor, que aceitei integrar a
lista candidata a deputados à Assembleia da
República pelo círculo Eleitoral de Braga."
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/luis-carvalho-braga/

Bárbara do Amaral Correia | Faro
"Queremos um Algarve inovador, que valorize o
currículo dos nossos jovens algarvios, que tenha
capacidade de os inserir no mercado de
trabalho, com ofertas de emprego que não se
centralizem nos sectores do alojamento ou
restauração, mas sim de trabalho qualificado."
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/barbara-do-amaral-correia-faro/

Liliana Vieira | Aveiro
"Como candidata à assembleia da República,
pretendo ser uma voz ativa, principalmente dos
jovens, em que a crítica construtiva dará lugar à
criação de novos projetos direcionados para a
melhoria das condições de vida dos jovens e dos
portugueses."
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/liliana-vieira-aveiro/
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Teodósio Faria | Madeira
"Este é o desafio que abracei em prol de todos
os jovens da Região Autónoma da Madeira
defendendo sempre os soberanos direitos dos
portugueses."
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/teodosio-faria-madeira/

Jonathan Torres | Coimbra
"A voz da nossa geração tem que afirmar-se, os
jovens têm um papel fundamental no desenvolvimento da nossa sociedade e temos que
prova-lo.
Estas e outras causas fazem-me estar aqui. Junta-te a nós, Portugal precisa de ti."
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jonathan-torres-coimbra/

Volta Nacional das Legislativas 2019
De 25 de setembro a 4 de outubro, a JSD acompanhou o Presidente do Partido Social
Democrata, Rui Rio, durante a Campanha Legislativas 2019, tendo ido aos seguintes distritos:
Setúbal, Faro, Beja, Évora, Santarém, Leiria, Castelo Branco, Guarda, Bragança, Vila Real, Coimbra, Viana do Castelo, Braga, Viseu, Aveiro, Porto
e Lisboa.
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Deputados da JSD

A JSD elegeu, nas Eleições Legislativas 2019, quatro deputados à Assembleia
da República: André Neves, Aveiro, Margarida Balseiro Lopes, Leiria, Alexandre Poço, Lisboa, e Sofia Matos, Porto.
Estes quatro novos deputados serão voz dos jovens portugueses na Assembleia da República. Irão lutar pelas suas causas, necessidades e prioridades.
Sabe mais em: https://jsd.pt/noticias/jsd-elege-quatro-deputados-a-assembleia-da-republica/
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