


JSD lança concurso em 
homenagem ao antigo 
assessor Zeca Mendonça

27.junho

“ A Juventude Social-Democrata (JSD) vai 
promover, entre outubro e dezembro [...] 
um concurso de comunicação política em 
homenagem ao histórico assessor de 
imprensa do partido, Zeca Mendonça

https://www.noticiasaominuto.com/politi-
ca/1277851/jsd-lan-
ca-concurso-em-homenagem-ao-antigo-assessor-z
eca-mendonca
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“ A Juventude Social-Democrata (JSD) vai 
promover, entre outubro e dezembro, em 
conjunto com o grupo parlamentar, um 
concurso de comunicação política em 
homenagem ao histórico assessor de 
imprensa do partido, Zeca Mendonça

https://www.dn.pt/lusa/jsd-lanca-concurso-de-co-
municacao-poli-
tica-em-homenagem-ao-antigo-assessor-zeca-men
donca-11051816.html

JSD lança concurso de 
comunicação política 
em homenagem ao 
antigo assessor Zeca 
Mendonça



“

JSD lança concurso de 
comunicação política em 
homenagem ao antigo 
assessor Zeca Mendonça

A Juventude Social-Democrata (JSD) 
vai promover, entre outubro e dezembro 
[...] um concurso de comunicação políti-
ca em homenagem ao histórico assessor 
de imprensa do partido, Zeca Mendonça

https://www.rtp.pt/noticias/politica/jsd-lanca-con-
cur-
so-de-comunicacao-politica-em-homenagem-ao-
antigo-assessor-zeca-mendonca_n1156705

JSD lança concurso de 
comunicação política em 
homenagem ao antigo 
assessor Zeca Mendonça

A Juventude Social-Democrata (JSD) vai 
promover, entre outubro e dezembro, 
em conjunto com o grupo parlamentar, 
um concurso de comunicação política 
em homenagem ao histórico assessor de 
imprensa do partido, Zeca Mendonça, 
falecido em 28 de março.

http://portocanal.sapo.pt/noticia/189427

“

JSD lança concurso de 
comunicação política em 
homenagem ao antigo 
assessor Zeca Mendonça

A Juventude Social-Democrata (JSD) vai 
promover, entre outubro e dezembro, 
em conjunto com o grupo parlamentar, 
um concurso de comunicação política 
em homenagem ao histórico assessor de 
imprensa do partido, Zeca Mendonça

https://www.jm-madeira.pt/nacional/ver/65495/-
JSD_lanca_concur-
so_de_comunicacao_politica_em_homenagem_a
o_antigo_assessor_Zeca_Mendonca

JSD lança concurso de 
comunicação política em 
homenagem ao antigo 
assessor Zeca Mendonça

A Juventude Social-Democrata (JSD) 
vai promover, entre outubro e dezembro, 
em conjunto com o grupo parlamentar, 
um concurso de comunicação política 
em homenagem ao histórico assessor de 
imprensa do partido, Zeca Mendonça

http://www.destak.pt/artigo/373962-jsd-lan-
ca-concurso-de-comu-
nicacao-politica-em-homenagem-ao-antigo-asse
ssor-zeca-mendonca

“

“

“
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29.junho

JSD vai defender limite 
de três mandatos para 
deputados e aprendiza-
gem de programação no 
ensino básico

“ Linhas programáticas para a legislatura 
2019-23 foram aprovadas este sábado

https://expresso.pt/politica/2019-06-29-JSD-vai-de-
fender-lim-
ite-de-tres-mandatos-para-deputados-e-aprendiza
gem-de-programacao-no-ensino-basico

“ As primeiras escolham indiciam que Rui 
Rio vai surpreender os militantes e as 
estruturas do partido.

https://www.publico.pt/2019/06/29/politica/noti-
cia/seis-cabeca-lista-psd-1878178

Seis primeiros cabeça 
de lista do PSD: quem é 
quem
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“

JSD vai defender limite 
de três mandatos 
também para deputados

A Juventude Social-Democrata (JSD) 
vai defender, na próxima legislatura, o 
limite de três mandatos consecutivos 
para todos os cargos políticos, incluindo 
deputados da Assembleia da República, 
como já acontece com os autarcas.

https://www.noticiasaominuto.com/politi-
ca/1279192/jsd-vai-de-
fender-limite-de-tres-mandatos-tambem-para-de
putados

JSD vai defender limite de 
três mandatos também 
para deputados

A Juventude Social-Democrata (JSD) vai 
defender, na próxima legislatura, o limite 
de três mandatos consecutivos para 
todos os cargos políticos, incluindo dep-
utados da Assembleia da República, 
como já acontece com os autarcas.

https://www.dn.pt/lusa/eleicoes-jsd-vai-defend-
er-lim-
ite-de-tres-mandatos-tambem-para-deputados-11
060183.html

“

JSD vai defender limite de 
três mandatos também 
para deputados

Jota procedeu à indicação de cerca de 
duas dezenas de nomes para as listas de 
candidatos às eleições legislativas de 
Outubro.

https://www.publico.pt/2019/06/29/politica/noti-
cia/-
jsd-vai-defender-limite-tres-mandatos-tambem-d
eputados-1878199

JSD defende limite de 
três mandatos também 
para deputados

A Juventude Social-Democrata (JSD) 
vai defender, na próxima legislatura, o 
limite de três mandatos consecutivos 
para todos os cargos políticos, incluindo 
deputados da Assembleia da República, 
como já acontece com os autarcas.

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/politi-
ca/detalhe/-
jsd-defende-limite-de-tres-mandatos-tambem-pa
ra-deputados

“

“

“
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LER MAIS:

Açoriano Oriental

JSD vai defender limite de três mandatos também para deputados
https://www.acorianooriental.pt/noticia/jsd-vai-defender-lim-

ite-de-tres-mandatos-tambem-para-deputados-300922

A Voz do Algarve

Eleições: JSD vai defender limite de três mandatos também para depu-
tados
http://www.avozdoalgarve.pt/detalhe.php?id=37860

O Minho

Eleições: JSD vai defender limite de três mandatos também para depu-
tados
https://ominho.pt/eleicoes-jsd-vai-defender-limite-de-tres-mandatos-tambem-para-deputados/

CONSELHO NACIONAL JSD | 02.NOV.2019 | PAG. 5



01.julho

JSD quer limite de três 
mandatados para todos 
os cargos políticos

“ As linhas programáticas para a próxima 
legislatura foram aprovadas, este sábado, 
na reunião do Conselho Nacional da juven-
tude partidária do PSD, em Albufeira. 

https://ionline.sapo.pt/artigo/663690/jsd-quer-lim-
ite-de-tr-s-mandatados-para-todos-os-cargos-politi
cos

“ As linhas programáticas para a próxima 
legislatura foram aprovadas, este sábado, 
na reunião do Conselho Nacional da juven-
tude partidária do PSD, em Albufeira. 

https://sol.sapo.pt/artigo/663689/jsd-quer-lim-
ite-de-tr-s-man-
datos-para-todos-os-cargos-politicos

JSD quer limite de três 
mandatos para todos os 
cargos políticos
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02.julho

PSD quer alunos do 
básico e do secundário a 
aprender primeiros so-
corros

“ O Partido Social Democrata deu entrada, 
esta segunda-feira, a um projeto de res-
olução que visa o ensino do suporte 
básico de vida e de desfibrilhação 
automática externa no 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e do secundário.

https://www.noticiasaominuto.com/politi-
ca/1280472/psd-quer-alunos-do-basico-e-do-secu
ndario-a-aprender-primeiros-socorros

“ Rui Rio participava numa sessão pública 
noturna de perguntas de jovens militantes, 
organizada pela Juventude Social-
Democrata (JSD), no Mercado de Santa 
Clara, Lisboa.

https://www.dn.pt/lusa/rio-diz-ter-apoiado-esquer-
da-modera-
da-de-soares-contra-freitas-em-1986-11070826.html

Rio diz ter apoiado "es-
querda moderada" de 
Soares contra Freitas em 
1986
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Rui Rio foi "arrojado" em 
ceder o seu lugar a um 
jovem de 28 anos

Em entrevista à TSF, Margarida Balseiro 
Lopes, líder da JSD, aplaude a decisão 
de Rui Rio de "dar lugar aos mais novos".

https://www.tsf.pt/portugal/politica/rui-rio-foi-ar-
roja-
do-em-ceder-o-seu-lugar-a-um-jovem-de-28-ano
s-11066953.html

PSD quer formação em 
Suporte Básico de Vida 
no Ensino Secundário

Os sociais-democratas juntam-se ao PS 
e ao CDS-PP na consciencialização dos 
mais jovens

https://sol.sapo.pt/artigo/663805/psd-quer-for-
ma-
cao-em-suporte-basico-de-vida-no-ensino-secun
dario

“

Rio lembra que apoiou 
Soares contra Freitas nas 
presidenciais de 1986. 
"Preferia a esquerda 
moderada"

No entanto, o líder social-democrata 
garante que a sua personalidade política 
portuguesa preferida é o fundador do 
PPD/PSD, Francisco Sá Carneiro.

https://rr.sapo.pt/noticia/156635/rio-lem-
bra-que-apo-
iou-soares-contra-freitas-nas-presidenciais-de-19
86-preferia-a-esquerda-moderada

“

“

“
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03.julho

Rui Rio confessa-se a 
jovens social-democra-
tas

“ O líder do PSD participou numa sessão 
pública nocturna de perguntas de jovens 
militantes, organizada pela Juventude 
Social-Democrata no Mercado de Santa 
Clara, Lisboa.

https://www.rtp.pt/noticias/politica/rui-rio-confes-
sa-se-a-jovens-social-democratas_a1157903

“ Sem tabus, Rui Rio respondeu a 45 per-
guntas dos jovens da JSD Talks. O apoio à 
"esquerda moderada" de Soares, as 
namoradas, a prenda que mais gostou de 
receber. Arrependimentos? Nenhum.

https://observador.pt/2019/07/03/rio-em-ver-
sao-o-que-dizem-os-teus-olhos-o-apoio-a-soares-o
-maior-sonho-e-o-arrependimento/

Rio em versão "o que 
dizem os teus olhos". O 
apoio a Soares, o maior 
sonho e o arrependi-
mento
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“ Rui Rio esteve a responder a 45 a pergun-
tas dos jovens do PSD numa inciativa que 
assinala precisamente os 45 anos da JSD.

45 anos de JSD
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LER MAIS:

TSF

Das namoradas à baixa de IRC. Rui Rio em versão "livro aberto"
https://www.tsf.pt/portugal/politica/das-namora-

das-a-baixa-de-irc-rui-rio-em-versao-livro-aberto-11070984.html

SIC Notícias

Rui Rio num registo mais intimista
https://sicnoticias.pt/pais/2019-07-03-Rui-Rio-num-registo-mais-intimista

SIC Notícias

"Naquela altura preferia estar no lado da esquerda moderada"
https://sicnoticias.pt/pais/2019-07-03-Naquela-altura-preferia-estar-no-lado-da-esquerda-moderada

Expresso

Rui Rio: “O regime está profundamente desgastado e incapaz de 
responder às exigências da sociedade”
https://expresso.pt/politica/2019-07-03-Rui-Rio-O-regime-es-

ta-profundamente-desgastado-e-incapaz-de-responder-as-exigencias-da-sociedade

Público

Rio diz ter apoiado “esquerda moderada” de Soares contra Freitas em 
1986
https://www.publico.pt/2019/07/03/politica/noticia/rio-apoia-

do-esquerda-moderada-soares-freitas-1986-1878547

Jornal Sol

“Eu sou um livro aberto". Rui Rio responde a 45 perguntas em 2 horas
https://sol.sapo.pt/artigo/664060/-eu-sou-um-livro-aber-

to-rui-rio-responde-a-45-perguntas-no-alta-definicao
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08.julho

Eurodeputada Lídia 
Pereira vai propor trans-
formar PE em universi-
dade

“ A eurodeputada social-democrata Lídia 
Pereira vai propor que a sede do Parla-
mento Europeu (PE) em Estrasburgo seja 
transformada numa universidade focada 
na digitalização

https://www.noticiasaominuto.com/politi-
ca/1284185/eurodeputa-
da-lidia-pereira-vai-propor-transformar-pe-em-unive
rsidade

“ As eurodeputadas Lídia Pereira e Sara 
Cerdas foram eleitas para o Parlamento 
Europeu e chegam com o 'estatuto' de 
jovens.

https://www.tsf.pt/portugal/politica/sao-mul-
heres-e-as-mais-novas-eurodeputadas-portuguesa
s-o-que-querem-para-a-europa-11076662.html

São mulheres e as mais 
novas eurodeputadas 
portuguesas. O que 
querem para a Europa?
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"Eu oiço muitas vezes jotinhas que 
querem utilizar política para terem um 
trabalho", diz a líder da JSD. Margarida 
Balseiro Lopes esteve num frente-a-frente 
com Maria Begonha (JS), nas "Manhãs 
360".

https://observador.pt/programas/direto-ao-assun-
to/maria-begonha-e-margarida-balseiro-lopes/

“

10.julho

19.julho

Margarida Balseiro 
Lopes. “São Pedro de 
Moel e a Mata de Leiria 
fizeram parte da minha 
infância”

“"Há maus exemplos nos 
jotas". Líderes da JS e 
da JSD em debate nas 
"Manhãs 360"

Deputada e líder da JSD, Balseiro Lopes 
faz uma viagem pelos locais que marcar-
am a sua infância ~ e adolescência. “Con-
tinuam a ser locais de encanto que ainda 
hoje não dispenso”.

https://ionline.sapo.pt/artigo/665557/margarida-bal-
seiro-lopes-sao-pedro-de-moel-e-a-mata-de-leiria-fi
zeram-parte-da-minha-inf-ncia-
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27.julho

António Vitorino (PS) e 
Adolfo Mesquita Nunes 
(CDS-PP) na Universi-
dade de Verão do PSD

“ Entre 26 de Setembro e 1 de Setembro 
realização a iniciativa da JSD. Rui Rio 
encerra a semana da Unuversidade de 
Verão em Castelo de Vide

https://www.publico.pt/2019/07/27/politica/noti-
cia/antonio-vi-
torino-ps-adolfo-mesquita-nunes-cdspp-universida
de-verao-psd-1881474

“ O ex-ministro socialista e o coordenador 
do programa eleitoral do CDS fazem parte 
dos oradores da edição deste ano da Uni-
versidade de Verão. PSD puxa por 
cabeças de lista às legislativas.

https://observador.pt/2019/07/27/antonio-vitori-
no-e-ad-
olfo-mesquita-nunes-na-universidade-de-verao-do-
psd/

António Vitorino e 
Adolfo Mesquita Nunes 
na Universidade de 
Verão do PSD
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LER MAIS:

Sábado

António Vitorino e Adolfo Mesquita Nunes na Universidade de Verão 
do PSD
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/antonio-vitorino-e-ad-

olfo-mesquita-nunes-na-universidade-de-verao-do-psd

Rádio Renascença

António Vitorino e Adolfo Mesquita Nunes na Universidade de Verão 
do PSD
https://rr.sapo.pt/2019/07/27/politica/antonio-vitorino-e-ad-

olfo-mesquita-nunes-na-universidade-de-verao-do-psd/noticia/159381/

RTP Notícias

António Vitorino (PS) e Adolfo Mesquita Nunes (CDS-PP) na Universi-
dade de Verão do PSD
https://www.rtp.pt/noticias/politica/antonio-vitori-

no-ps-e-adolfo-mesquita-nunes-cds-pp-na-universidade-de-verao-do-psd_n1163069

Destak

António Vitorino (PS) e Adolfo Mesquita Nunes (CDS-PP) na Universi-
dade de Verão do PSD
http://www.destak.pt/artigo/377021-antonio-vitorino-ps-e-ad-

olfo-mesquita-nunes-cds-pp-na-universidade-de-verao-do-psd

O Minho

António Vitorino (PS) e Adolfo Mesquita Nunes (CDS-PP) na Universi-
dade de Verão do PSD
https://ominho.pt/antonio-vitorino-ps-e-adolfo-mesquita-nunes-cds-pp-na-universidade-de-verao-do-psd/
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12.agosto

JSD quer escolas regis-
tadas nos bancos de vol-
untariado e benefícios 
sociais para voluntários

“ Proposta de revisão da lei do voluntariado 
irá ao Parlamento na próxima legislatura. 
PSD irá propor criação do estatuto do 
estudante voluntário e valorização do vol-
untariado corporativo feito pelas empre-
sas.

https://www.publico.pt/2019/08/12/sociedade/noti-
cia/-
jsd-quer-escolas-registadas-bancos-voluntariado-b
eneficios-sociais-voluntarios-1883100
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A reação de Rui Rio à greve dos motoris-
tas, a greve dos motoristas e as eleições, a 
posição do Bloco de Esquerda sobre a 
greve e as reivindicações dos motoristas 
foram os temas em debate.

https://sicnoticias.pt/opin-
iao/2019-08-17-Jose-Gusmao-e-Mar-
garida-Balseiro-Lopes-no-Esquerda-Direita

“

17.agosto

22.agosto

Moedas, Vitorino, Mes-
quita Nunes e Poiares 
Maduro na Universidade 
de Verão do PSD

“José Gusmão  e Margari-
da Balseiro Lopes no Es-
querda-Direita

Atual comissário europeu é um dos princi-
pais oradores do evento que os 
social-democratas realizam em Castelo de 
Vide, mas também algumas das novas 
apostas de Rui Rio para as legislativas de 
6 de outubro estarão em destaque.

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/moe-
das-vitorino-mes-
quita-nunes-e-poiares-maduro-na-universidade-de-
verao-do-psd-480993
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24.agosto

PSD convida António 
Vitorino e Mesquita 
Nunes para a Universi-
dade de Verão

“ Universidade de verão do PSD será o 
segundo momento da rentrée.

https://ionline.sapo.pt/668976

“ Universidade de verão do PSD será o 
segundo momento da rentrée.

https://sol.sapo.pt/artigo/668975/antonio-vitori-
no-entre-laranjas

António Vitorino entre 
laranjas
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26.agosto

Passes de estudantes 
suspensos? JSD acusa 
Governo de ser “calo-
teiro"

“ Margarida Balseiro Lopes lança críticas ao 
Executivo de António Costa. "Governo é 
muito rápido a cobrar impostos sobre as 
famílias e empresas, mas é caloteiro 
quando tem de pagar as suas responsabil-
idades", aponta a social-democrata.

https://www.noticiasaominuto.com/politi-
ca/1310713/passes-a-es-
tudantes-suspensos-jsd-acusa-governo-de-ser-calo
teiro

“ A tradicional iniciativa social-democrata 
de formação de jovens quadros decorre 
até 1 de setembro.

https://rr.sapo.pt/2019/08/26/politica/castelo-de-vi-
de-rece-
be-universidade-de-verao-do-psd/noticia/162363/

Castelo de Vide recebe 
Universidade de Verão 
do PSD
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LER MAIS:

SIC Notícias

17.ª Universidade de Verão do PSD arranca hoje em Castelo de Vide
https://sicnoticias.pt/pais/2019-08-26-17.-Universidade-de-Verao-do-PSD-arranca-hoje-em-Castelo-de-Vide

Notícias ao Minuto

Universidade de Verão do PSD arranca hoje em Castelo de Vide
https://www.noticiasaominuto.com/politica/1310239/universi-

dade-de-verao-do-psd-arranca-hoje-em-castelo-de-vide

Notícias de Castelo de Vide

Carlos Coelho, Alves Monteiro, Margarida Balseiro Lopes e David Justi-
no hoje na Universidade de Verão do PSD
http://noticiasdecastelodevide.blogspot.com/2019/08/carlos-coelho-alves-monteiro-margarida.html

Rádio Nova

Universidade de Verão do PSD arranca hoje em Castelo de Vide
http://www.radionova.fm/noticias/ler/40288

Notícias de Castelo de Vide

Universidade de Verão do PSD: crescimento, contas públicas, ambiente 
e energia na ementa de hoje
http://noticiasdecastelodevide.blogspot.com/2019/08/universidade-de-verao-do-psd.html

Diário da Feira

Universidade de Verão do PSD inaugurada por jovem feirense
https://diariodafeira.com/universidade-de-verao-do-psd-inaugurada-por-jovem-feirense/

CONSELHO NACIONAL JSD | 02.NOV.2019 | PAG. 20



01.setembro

JSD propõe limitar a 
três mandatos todos os 
cargos políticos

“ Com elogios a Rui Rio pela coragem de 
apostar numa nova geração, a líder da JSD 
anunciou as prioridades dos jovens laran-
ja. Limitar os mandatos dos cargos políti-
cos, criar alojamento para os jovens e inve-
stir na rede elétrica de carregamento de 
automóveis.

https://www.dn.pt/poder/jsd-propoe-lim-
itar-a-tres-mandatos-to-
dos-os-cargos-politicos-11257935.html

“ A líder da Juventude Social Democrata, 
Margarida Balseiro Lopes, comprome-
teu-se, este domingo, a apresentar um 
projeto de lei que alargue a limitação de 
três mandatos consecutivos a todos os 
cargos políticos

https://www.jn.pt/nacional/canal/legislativas-2019/-
jsd-apre-
senta-projeto-lei-para-limitar-todos-os-cargos-politi
cos-11258134.html

JSD apresenta proje-
to-lei para limitar todos 
os cargos políticos
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“

JSD apresenta projeto-lei 
para limitar todos os 
mandatos políticos no 
início da legislatura

A líder da Juventude Social Democrata, 
Margarida Balseiro Lopes, comprome-
teu-se hoje a apresentar um projeto de 
lei que alargue a limitação de três man-
datos consecutivos

https://www.rtp.pt/noticias/politica/jsd-apresen-
ta-proje-
to-lei-para-limitar-todos-os-mandatos-politicos-n
o-inicio-da-legislatura_n1169904

JSD apresenta projeto-lei 
para limitar todos os man-
datos políticos no início 
da legislatura

A líder da Juventude Social Democrata, 
Margarida Balseiro Lopes, comprome-
teu-se hoje a apresentar um projeto de 
lei que alargue a limitação de três man-
datos consecutivos a todos os cargos 
políticos nos primeiros cem dias da próx-
ima legislatura.

http://portocanal.sapo.pt/noticia/194614

“

JSD quer impor limite de 
três mandatos

Margarida Balseiro Lopes quer aplicar a 
deputados ou vereadores a regra que 
está em vigor para os autarcas.

https://sol.sapo.pt/artigo/669745/jsd-quer-alar-
gar-limite-de-tr-s-mandatos-

JSD quer impor limite de 
três mandatos

Margarida Balseiro Lopes quer aplicar a 
deputados ou vereadores a regra que 
está em vigor para os autarcas.

https://ionline.sapo.pt/artigo/669744/-
jsd-quer-alargar-lim-
ite-de-tr-s-mandatos-?seccao=Portugal_i

“

“

“
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LER MAIS:

Jornal Económico

JSD apresenta projeto-lei para limitar todos os mandatos políticos no 
início da legislatura
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/jsd-apresenta-proje-

to-lei-para-limitar-todos-os-mandatos-politicos-no-inicio-da-legislatura-484838

Destak

JSD apresenta projeto-lei para limitar todos os mandatos políticos no 
início da legislatura
http://www.destak.pt/artigo/380294-jsd-apresenta-proje-

to-lei-para-limitar-todos-os-mandatos-politicos-no-inicio-da-legislatura

Açoriano Oriental

JSD apresenta projeto-lei para limitar todos os mandatos políticos no 
início da legislatura
https://www.acorianooriental.pt/noticia/jsd-apresenta-proje-

to-lei-para-limitar-todos-os-mandatos-politicos-no-inicio-da-legislatura-302469

Tribuna Alentejo

Castelo de Vide: JSD defende limitação de mandatos a todos os cargos 
políticos
https://www.tribunaalentejo.pt/artigos/castelo-de-vide-jsd-defende-limitacao-de-mandatos
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11.setembro

JSD desafia Governo a 
reverter redução de 
locais de prova de Me-
dicina

“ A Juventude Social-Democrata (JSD)de-
safiou hoje o Governo a reverter a decisão 
de reduzir os locais de realização da prova 
nacional de acesso à especialidade para 
os estudantes de Medicina

https://www.noticiasaominuto.com/politica/1319174/-
jsd-desa-
fia-governo-a-reverter-reducao-de-locais-de-prova-
de-medicina

“ Locais de prova foram reduzidos

https://ominho.pt/jsd-desafia-governo-a-revert-
er-decisao-cen-
tralista-de-reduzir-locais-de-prova-de-medicina/

JSD desafia Governo a 
reverter decisão “cen-
tralista” de reduzir 
locais de prova de Me-
dicina
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21.setembro

JSD quer reforçar sector 
social nos cuidados pali-
ativos

“ Estudo identifica 11 problemas na área e 
avança com soluções. Um deles é o 
desconhecimento do testamento vital.

https://www.publico.pt/2019/09/21/politica/noticia/-
jsd-quer-reforcar-sector-social-cuidados-paliativos-1
887336
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07.outubro

Quem são os deputados 
mais jovens desta legis-
latura?

“ Nestas legislativas, foram eleitos para a 
Assembleia da República dez deputados 
abaixo dos 30 anos (e cinco com essa 
idade), numa altura em que a média de 
idades ronda os 48 anos.

https://www.publico.pt/2019/10/07/p3/noticia/depu-
tados-jovens-legislatura-1889102
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14.outubro

Eurodeputada portugue-
sa participa no encontro 
anual do FMI e Banco 
Mundial

“ Lídia Pereira, que foi eleita pelo PSD nas 
eleições europeias, vai ser uma das orado-
ras no encontro anual do FMI e Banco 
Mundial.

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/eu-
ropa/detalhe/euro-
deputada-portuguesa-participa-no-encontro-anual-
do-fmi-e-banco-mundial

“ A eurodeputada do Partido Social 
Democrata (PSD), Lídia Pereira, vai falar 
sobre reformas estruturais no encontro 
anual do Banco Mundial e do FMI

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/eurodepu-
ta-
da-do-psd-convidada-para-discursar-no-encontro-
entre-banco-mundial-e-fmi-501335

Eurodeputada do PSD 
convidada para discur-
sar no encontro entre 
Banco Mundial e FMI
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25.outubro

Um tour político-cultural 
para ambientar os depu-
tados estreantes

“ Acompanhámos duas visitas guiadas de 
deputados experientes com outros estre-
antes do seu partido no dia mais confuso 
do Parlamento. Do gabinete com o melhor 
café à história por detrás de uma pintura, 
há dicas para todos os gostos.

https://www.publico.pt/2019/10/25/politica/noti-
cia/tour-poli-
ticocultural-ambientar-deputados-estreantes-18914
57
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29.junho
Os portugueses, quando estão doentes, 
não querem saber quem gere o hospital, 
querem ter acesso a cuidados de saúde 
de qualidade e em tempo devido. E para 
tal interessa-lhes apenas que existam 
condições adequadas e profissionais 
competentes, pelo que é inaceitável que 
predomine o preconceito ideológico ao 
invés do interesse público.

https://www.dn.pt/edi-
cao-do-dia/29-jun-2019/quando-o-precon-
ceito-ideologico-se-sobrepoe-ao-bem-estar-das-
pessoas-11055205.html

Artigos
de Opinião

Quando o preconceito 
ideológico se sobrepõe 
ao bem-estar das pessoas

“ Suporte Básico de Vida“

06.julho
Estatísticas internacionais revelam que 
numa situação de paragem cardiorrespi-
ratória cada minuto perdido correspon-
de, em média, à perda de 7% a 10% da 
probabilidade de sobrevivência. Ou seja, 
ao fim de 12 minutos, a taxa de sobre-
vivência ronda os 2,5%.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/06-jul-2019/-
suporte-basico-de-vida-11080345.html
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45 anos“

13.julho
O denominador comum de todas estas 
transformações é a Juventude 
Social-Democrata que protagonizou 
cada uma destas conquistas. A Juven-
tude Social-Democrata nasceu há 45 
anos e também por isso está de 
parabéns.

https://www.dn.pt/edi-
cao-do-dia/13-jul-2019/45-anos-11106518.html

Eleição de Ursula von der 
Leyen
“

20.julho
A União Europeia tem um papel cada 
vez mais relevante nas nossas vidas e 
muitas das questões atuais mais rele-
vantes, que influenciam não só o pre-
sente como o futuro dos países euro-
peus e de toda a "aldeia global", só 
poderão ser solucionadas através de res-
postas europeias concertadas.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/20-jul-2019/elei-
cao-de-ursula-von-der-leyen-11129289.html

“ “

27.julho
Num tempo em que as preocupações 
ambientais e a descentralização estão 
no topo da agenda é incompreensível 
que não se invista no transporte coletivo 
fora do distrito de Lisboa. Esta é uma 
causa que não podemos deixar cair.

https://www.dn.pt/edi-
cao-do-dia/27-jul-2019/linha-do-oes-
te-leiria-fora-da-linha-11152856.html

03.agosto
Se é verdade que os laços familiares não 
devem ser impedimento para que 
alguém possa ser promovido ou valori-
zado em função do seu mérito, também 
não devem os apelidos ser determi-
nantes para que se entupa a adminis-
tração com pais, filhos, primos e demais 
família.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/03-ago-2019/la-
cos-de-familia-11176076.html

Laços de famíliaLinha do Oeste: Leiria 
fora da linha
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Educação anacrónica“

10.agosto
Para trás, tem ficado a agenda reformis-
ta da escola, a aposta nas novas tecnolo-
gias e em recursos que permitam mel-
horar e potenciar a aprendizagem dos 
nossos alunos. A igualdade de oportuni-
dade garante-se com a modernização 
da escola. É essa a única forma de 
garantir que ninguém fica para trás.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/10-ago-2019/ed-
ucacao-anacronica-11196083.html

O voluntariado“

17.agosto
Valorizar o voluntariado é a melhor 
forma de homenagear os milhares de 
portugueses que diariamente dão tanto 
de si aos outros através do voluntariado.

https://www.dn.pt/edi-
cao-do-dia/17-ago-2019/o-voluntaria-
do-11213791.html

“ “

24.agosto
Henrique Neto escrevia há uns dias 
sobre os "fatores que transformaram o 
PS de partido fundador da nossa 
democracia no maior perigo para a liber-
dade dos portugueses e para o funcio-
namento democrático do Estado e da 
sociedade". A ler, porque há sinais que 
não devem ser negligenciados.

https://www.dn.pt/edi-
cao-do-dia/24-ago-2019/a-ostra-
cizacao-das-classes-profissionais-incomodas-1123
2378.html

31.agosto
O sucesso da Universidade de Verão foi 
confirmado também a partir do momen-
to em que outros partidos passaram a 
querer fazer a sua universidade de verão.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/31-ago-2019/car-
los-coelho-11252327.html

Carlos CoelhoA ostracização das class-
es profissionais "incómo-
das"
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Carta aberta: O estado pa-
liativo dos cuidados palia-
tivos em Portugal

“

12.outubro
A Juventude Social Democrata vem, 
pela presente carta, dar conta da sua 
preocupação quanto ao Plano Estratégi-
co para o Desenvolvimento dos Cuida-
dos Paliativos em Portugal.

https://www.publico.pt/2019/10/12/socie-
dade/opiniao/carta-ab-
erta-estado-paliativo-cuidados-paliativos-portuga
l-1889661
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