02.novembro

“

JSD com referendo
interno sobre
legalização das drogas
leves

"Vamos fazer um referendo interno sobre
a legalização das drogas leves", disse a
presidente JSD, notando que "há algumas
décadas que não existe nenhum" dentro
daquela estrutura.
https://www.sabado.pt/portugal/politica/detalhe/jsd-com-referendo-interno-sobre-legalizacao-das-drogas-leves

“

JSD faz referendo
interno para perceber
posições sobre
legalização das drogas
leves

Juventude social-democrata pretende
perceber quais são as posições dos seus
membros sobre a despenalização das
drogas leves. Referendo interno deverá
acontecer em fevereiro.
https://observador.pt/2019/11/02/jsd-faz-referendo-interno-para-perceber-posicoes-sobre-legalizacao-das-drogas
-leves/
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“

“

“Vamos fazer um referendo interno
sobre a legalização das drogas leves”,
disse a presidente da Juventude Social
Democrata, notando que “há algumas
décadas que não existe nenhum” dentro
da estrutura.

Margarida Balseiro Lopes disse que
"haverá um novo Conselho Nacional
extraordinário algures até ao final do
mês" para aprovar a realização desta
consulta.

JSD vai fazer referendo
interno sobre legalização
das drogas leves

https://www.publico.pt/2019/11/02/politica/noticia/jsd-vai-referendo-interno-legalizacao-drogas-leve
s-1892272

JSD vai fazer referendo
interno sobre legalização
das drogas leves

https://www.dn.pt/poder/jsd-vai-fazer-referendo-interno-sobre-legalizacao-das-drogas-leves--11473408.html

“

“

O referendo interno está marcado para
fevereiro de 2020.

A JSD vai realizar um referendo interno
sobre a posição face à legalização das
drogas leves, informou a líder desta
estrutura, Margarida Balseiro Lopes, estimando que a auscultação deverá acontecer em fevereiro do próximo ano

JSD vai fazer referendo
interno sobre legalização
das drogas leves

https://www.tsf.pt/portugal/politica/jsd-vai-fazer-referendo-interno-sobre-legalizacao-das-drogas-leves-11
473409.html

JSD vai fazer referendo
interno sobre legalização
das drogas leves

https://expresso.pt/politica/2019-11-02-JSD-vai-fazer-referendo-interno-sobre-legalizacao-das-drogas-leves
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LER MAIS:
Rádio Renascença
JSD com referendo interno sobre legalização das drogas leves
https://rr.sapo.pt/2019/11/02/politica/jsd-com-referendo-interno-sobre-legalizacao-das-drogas-leves/noticia/170357/

Jornal de Notícias
JSD vai fazer referendo sobre legalização das drogas leves
https://www.jn.pt/nacional/jsd-vai-fazer-referendo-sobre-legalizacao-das-drogas-leves--11473466.html

O Minho
JSD vai fazer referendo interno sobre legalização das drogas leves
https://ominho.pt/jsd-vai-fazer-referendo-interno-sobre-legalizacao-das-drogas-leves/

Correio da Manhã Canadá
JSD vai fazer referendo interno sobre legalização das drogas leves
http://www.correiodamanhacanada.com/jsd-vai-fazer-referendo-interno-sobre-legalizacao-das-drogas-leves/

Açoriano Oriental
JSD vai fazer referendo interno sobre legalização das drogas leves
https://www.acorianooriental.pt/noticia/jsd-vai-fazer-referendo-interno-sobre-legalizacao-das-drogas-leves-304132

Jornal do Luxemburgo
JSD vai fazer referendo interno sobre legalização das drogas leves
http://jornaldoluxemburgo.com/2019/11/jsd-vai-fazer-referendo-interno-sobre-legalizacao-das-drogas-leves/

Jornal i
Referendo na JSD sobre drogas leves
https://ionline.sapo.pt/artigo/676071/referendo-na-jsd-sobre-drogas-leves
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05.novembro

“

Três candidatos à
liderança do PSD
participam em iniciativa
da JSD

Os três candidatos à liderança do PSD, Rui
Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz,
vão participar, com intervenções separadas, numa iniciativa organizada pela
Juventude Social-Democrata, em 23 de
novembro, no Fundão (Castelo Branco)
https://www.noticiasaominuto.com/politica/1352465/tres-candidatos-a-lideranca-do-psd-participam-em-iniciativada-jsd

“

Fundão acolhe II
Congresso da Coesão
Territorial

A iniciativa vai decorrer no próximo dia 23
de Novembro, nas instalações do casino
fundanense, e é organizada pela comissão
política nacional da JSD em conjunto com
a distrital de Castelo Branco. Um congresso onde vão marcar presença os três candidatos à liderança nacional do PSD.
http://www.rcb-radiocovadabeira.pt/pag/56767
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LER MAIS:
Diário Digital Castelo Branco
Três candidatos à liderança do PSD participam em iniciativa da
Juventude Social-Democrata no Fundão
https://www.diariodigitalcastelobranco.pt/noticia/51332/tres-candidatos-a-lideranca-do-psd-participam-em-iniciativa-da-juventude-social-democrata-no-fu
ndao

Rádio Clube da Covilhã
JSD: Candidatos à liderança do PSD em Iniciativa da JSD no Fundão
http://radio-covilha.pt/2019/11/politica/jsd-candidatos-a-lideranca-do-psd-em-iniciativa-da-jsd-no-fundao/

Jornal do Fundão
Candidatos à liderança do PSD juntos no Fundão
https://www.jornaldofundao.pt/politica/candidatos-a-lideranca-do-psd-juntos-no-fundao/

Beira News
Distrito de Castelo Branco acolhe II Congresso da Coesão Territorial da
JSD
https://beiranews.pt/2019/11/distrito-de-castelo-branco-acolhe-ii-congresso-da-coesao-territorial-da-jsd/

Beira.pt
Candidatos à liderança do PSD juntos no Fundão
https://beira.pt/portal/noticias/candidatos-a-lideranca-do-psd-juntos-no-fundao/
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14.novembro

“

JSD reapresenta
diploma para
regulamentar o lobbying
chumbado na última
legislatura

“

JSD reapresenta
diploma para
regulamentar o lóbi
chumbado na última
legislatura

Margarida Balseiro Lopes justifica que a
JSD “definiu há mais de um ano e meio o
reforço da transparência e o combate à
corrupção como uma área chave” da sua
actividade.
https://www.publico.pt/2019/11/14/politica/noticia/jsd-reapresenta-diploma-regulamentar-lobbying-chumbad
o-ultima-legislatura-1893700

A Juventude Social-Democrata entrega
hoje no parlamento um diploma para regulamentação do lóbi semelhante ao que
apresentou na última legislatura, e foi
chumbado, com alterações para responder ao veto do Presidente da República.
https://www.rtp.pt/noticias/politica/jsd-reapresenta-diploma-para-regulamentar-o-lobi-chumbado-na-ultimalegislatura_n1185701
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LER MAIS:
Observador
JSD reapresenta diploma para regulamentar o lóbi chumbado na
última legislatura
https://observador.pt/2019/11/14/jsd-reapresenta-diploma-para-regulamentar-o-lobi-chumbado-na-ultima-legislatura/

Diário de Notícias
JSD reapresenta diploma para regulamentar o lóbi chumbado na
última legislatura
https://www.dn.pt/poder/jsd-reapresenta-diploma-para-regulamentar-o-lobi-chumbado-na-ultima-legislatura-11512925.html

Destak
JSD reapresenta diploma para regulamentar o lóbi chumbado na
última legislatura
http://www.destak.pt/artigo/390222-jsd-reapresenta-diploma-para-regulamentar-o-lobi-chumbado-na-ultima-legislatura

Sapo 24
Lei para lóbis volta à Assembleia pelas mãos da JSD. Margarida Balseiro Lopes deu conhecimento a Rui Rio
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/lei-para-lobis-volta-a-assembleia-pelas-maos-da-jsd-margarida-balseiro-lopes-deu-conhecimento-a-rui-rio

Sapo Notícias
JSD reapresenta diploma para regulamentar o lóbi chumbado na
última legislatura
https://www.sapo.pt/noticias/nacional/jsd-reapresenta-diploma-para-regulamentar-o_5dcd1419e8b9fb029cbae6d1
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22.novembro

“

Iniciativa da Juventude
Social Democrata junta
três candidatos à
liderança do partido

“

Candidatos à liderança
do PSD no Fundão

Os três candidatos já apresentaram publicamente as candidaturas à presidência do
PSD e já deixaram muito claras as
diferenças que os separam.
https://sicnoticias.pt/pais/2019-11-22-Iniciativa-da-Juventude-Social-Democrata-junta-tres-candidatos-a-lide
ranca-do-partido

Rui Rio, Miguel Pinto Luz e Luís Montenegro participam este sábado, no Fundão,
no IIº Congresso da Coesão Territorial
organizado pela JSD.
https://www.ointerior.pt/politica/candidatos-a-lideranca-do-psd-no-fundao/
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23.novembro
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23.novembro

“

Rui Rio, Pinto Luz e Luís
Montenegro discursaram
para jovens da JSD

“

O que pode o PSD fazer
para reconquistar os
jovens

Os três candidatos à liderança do PSD
estiveram num Congresso da JSD.
https://www.rtp.pt/noticias/politica/rui-rio-pinto-luz-e-luis-montenegro-discursaram-para-jovens-da-jsd_v118
7670

O PSD tem de crescer ou definha. Os candidatos à liderança do partido sabem
disso. Mas para captar novos eleitores, os
mais jovens, chega interagir nas redes
sociais? Parece mesmo que não...
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/23-nov-2019/o-que-pode-o-psd-fazer-p
ara-reconquistar-os-jovens--11543631.html
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LER MAIS:
Expresso
Rio, Pinto Luz e Montenegro debateram (em diferido). O que ficou?
https://expresso.pt/politica/2019-11-23-Rio-Pinto-Luz-e-Montenegro-debateram--em-diferido-.-O-que-ficou-

Rádio Cova da Beira
Coesão Territorial trouxe candidatos do PSD ao Fundão
http://www.rcb-radiocovadabeira.pt/pag/57187
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05.dezembro

“

PSD defende criação do
estatuto do 'estudante-voluntário'

“

PSD defende criação do
estatuto do 'estudante-voluntário'

Em 2018, existiam em Portugal 695 mil
voluntários
https://sol.sapo.pt/artigo/679185/psd-defende-criacao-do-estatuto-do-estudante-voluntario

Em 2018, existiam em Portugal 695 mil
voluntários
https://ionline.sapo.pt/artigo/679184/psd-defende-criacao-do-estatuto-do-estudante-voluntario
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07.dezembro

“

JSD referenda drogas
leves a partir dos 21
anos

“

JSD referenda drogas
leves a partir dos 21
anos

Membros da JSD vão ser chamados a
responder dentro de cerca de dois meses.
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/jsd-referenda-drogas-leves-a-partir-dos-21-anos

Segundo a presidente da JSD, Margarida
Balseiro Lopes, a data da consulta nacional aos militantes sobre este assunto foi
aprovada por unanimidade pelos conselheiros nacionais.
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/politica/detalhe/jsd-referenda-drogas-leves-a-partir-dos-21-anos
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LER MAIS:
Sábado
JSD referenda legalização das drogas leves a partir dos 21 anos
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/jsd-referenda-legalizacao-das-drogas-leves-a-partir-dos-21-anos

O Jornal Económico
JSD referenda drogas leves a partir dos 21 anos em fevereiro de 2020
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/jsd-referenda-drogas-leves-a-partir-dos-21-anos-em-fevereiro-de-2020-522995

Público
JSD referenda drogas leves a partir dos 21 anos em 22 de Fevereiro de
2020
https://www.publico.pt/2019/12/07/politica/noticia/jsd-referenda-drogas-leves-partir-21-anos-22-fevereiro-2020-1896587

TSF
JSD referenda drogas leves a partir dos 21 anos em 22 de fevereiro de
2020
https://www.tsf.pt/portugal/politica/jsd-referenda-drogas-leves-a-partir-dos-21-anos-em-22-de-fevereiro-de-2020-11594208.html

Notícias ao Minuto
JSD referenda drogas leves a partir dos 21 anos em fevereiro de 2020
https://www.noticiasaominuto.com/politica/1373154/jsd-referenda-drogas-leves-a-partir-dos-21-anos-em-fevereiro-de-2020

Açoriano Oriental
JSD referenda drogas leves a partir dos 21 anos em 22 de fevereiro de
2020
https://www.acorianooriental.pt/noticia/jsd-referenda-drogas-leves-a-partir-dos-21-anos-em-22-de-fevereiro-de-2020-305128
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08.dezembro

“

PSD propõe criação de
um estatuto
“estudante-voluntário”
para incentivar
cidadania ativa

A medida consta de um projeto de resolução apresentado na Assembleia da
República pelos social-democratas e visa
“fomentar o espírito de cidadania ativa e
responsabilidade social” dos estudantes.
“Um dos instrumentos que deve ser ponderado é a criação do estatuto ‘estudante-voluntário'”, defendem.
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/psd-propoe-criacao-de-um-estatuto-estudante-voluntario-para-inc
entivar-cidadania-ativa-523047

03.janeiro

“

Líder da JSD acusa:
números que o Governo
anuncia no OE para
investir no SNS são
enganadores. É
verdade?

Presidente
da
JSD
e
deputada
social-democrata, publicou uma tabela em
que se denuncia que o orçamento para
investimentos previsto nos vários orçamentos do Estado desde 2015 não passa
de uma ficção
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/lider-da-jsd-acusa-numeros-que-o-governo-anuncia-no-oe-para-investir-nosns-sao-enganadores-e-verdade
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22.janeiro

“

Moção da JSD propõe
teto máximo para
contribuições de novas
gerações

A moção temática que a JSD vai levar ao
Congresso defende que sejam introduzidos limites máximos para as contribuições
e pensões das gerações mais novas, uma
ideia a incluir numa proposta mais vasta
para a reforma da Segurança Social.
https://www.noticiasaominuto.com/politica/1398815/mocao-da-jsd-propoe-teto-maximo-para-contribuicoe
s-de-novas-geracoes

“

PSD: Moção da JSD
propõe teto máximo
para contribuições e
pensões das novas
gerações

A moção temática que a JSD vai levar ao
Congresso defende que sejam introduzidos limites máximos para as contribuições
e pensões das gerações mais novas, uma
ideia a incluir numa proposta mais vasta
para a reforma da Segurança Social.
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/psd-mocao-da-jsd-propoe-teto-maximo-para-contribuicoes-e-pensoes-da
s-novas-geracoes
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24.janeiro

“

JSD quer isenção parcial
de IRS alargada a
trabalhadores
independentes

Os deputados da JSD defendem que a
isenção parcial de IRS para os jovens seja
alargada aos trabalhadores independentes, numa das três propostas de alteração ao Orçamento do Estado que apresentam, com acordo da direção.
https://www.noticiasaominuto.com/politica/1400266/jsd-quer-isencao-parcial-de-irs-alargada-a-trabalhadores-inde
pendentes
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Artigos
de Opinião

“

“

02.novembro
A elogiar há, no entanto, uma proposta
que consta do programa do governo e
que é há mais de um ano uma proposta
da JSD: aqueles que forem condenados
por crimes como o de corrupção ficarem
inibidos por dez anos do exercício de
funções públicas. Seria, a meu ver, um
sinal moralizador do regime.

09.novembro
Tanto no passado como agora, a JSD
defende que esta é uma das matérias
que podem contribuir para a credibilização do sistema político e para o incremento da qualidade da tomada de
decisão política. Daí que a tenha escolhido como tema para a primeira iniciativa
legislativa a apresentar na Assembleia
da República. Para começar, será este o
nosso primeiro contributo.

A omissão do programa
do governo

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/02-nov-2019/a-omissao-do-programa-do-governo-11467408.html

Para começar

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/09-nov-2019/para-comecar-11492830.html
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“

“

O Pinhal de Leiria em
standby

0,1%

16.novembro
O governo tem falhado no seu papel.
Razão pela qual o PSD exigiu e continuará a exigir que o plano de recuperação
seja efetivamente cumprido, o reforço
de meios para a recuperação e preservação do Pinhal do Rei, e um plano calendarizado de ações concretas de recuperação florestal na totalidade da Mata
Nacional de Leiria.

23.novembro
O relatório das Comissões de Proteção
de Crianças e Jovens (CPCJ) para 2018
revelou que apenas nove crianças
tiveram uma medida de proteção em
regime de acolhimento familiar em 2018.
Das mais de 14 mil medidas de proteção
definidas no ano passado, houve apenas
nove casos em que as crianças foram
colocadas junto de famílias de acolhimento. Ou seja, 0,1%.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/16-nov-2019/o-pinhal-de-leiria-em-standby-11518242.html

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/23-nov-2019/01-11541901.html

“

“

30.novembro
Este é mais um exemplo da forma como
o governo tem gerido os destinos do
país. Sem acautelar a sustentabilidade
do Serviço Nacional de Saúde e contribuindo para que quem mais precisa
fique em situação de maior vulnerabilidade no acesso aos cuidados de saúde.

07.dezembro
Há duas certezas que todos subscrevemos. Que a cultura política de um país é
também em parte produzida e reproduzida pelos media. E que a liberdade de
imprensa, o pluralismo e a diversidade
são fundamentais na nossa democracia.

Caos na saúde

A sustentabilidade dos
media

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/30-nov-2019/caos-na-saude-11562723.html

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-dez-2019/a-sustentabilidade-dos-media-11582050.html
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“

“

Para além do show off

Os tolos

14.dezembro
O combate às alterações climáticas deve
fundar-se na ciência, nomeadamente
através do trabalho de cientistas e especialistas que, por todo o mundo,
estudam e analisam esta temática. No
caso deste índice, são mais de 350 os
especialistas que colaboraram para a
produção do relatório.

21.dezembro
Com esta decisão, o executivo permite
que as câmaras e os governos regionais
tenham regimes de contratação com
privados com regras diferentes.
Se isto não for um escândalo significa
que não aprendemos nada com os erros
que cometemos. Significa que, seguindo
a máxima de Cícero, somos mesmo
tolos.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/14-dez-2019/para-alem-do-show-off-11614223.html

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/21-dez-2019/os-tolos-11640277.html

“

“

04.janeiro
Aquele que poderia muito bem ser um
pedido de desculpas, um mea culpa, da
situação dramática em que colocaram o
Serviço Nacional de Saúde nos últimos
anos foi afinal e apenas um número de
teatro do primeiro-ministro António
Costa. Foi o quase mea culpa.

11.janeiro
Os nomes do Luís e do Pedro devem ser
carregados pela nossa memória. Para
que não caiamos na tentação das generalizações, na tentação das estatísticas,
dos rankings. Enquanto concidadãos,
enquanto vizinhos e membros de uma
comunidade, somos responsáveis pelas
vidas uns dos outros.

O quase mea culpa de
Costa

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/04-jan-2020/o-quase-mea-culpa-de-costa-11670153.html

O Pedro e o Luís

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/11-jan-2020/o-pedro-e-o-luis-11688013.html
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“

Ainda o Orçamento do
Estado
25.janeiro
A Juventude Social-Democrata apresentou três medidas concretas de alteração
ao OE 2020, imprescindíveis para a melhoria das condições de vida dos jovens
portugueses.
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/25-jan-2020/ainda-o-orcamento-do-estado-11745236.html

CONSELHO NACIONAL JSD | 01.JAN.2020 | PAG. 21

Revista de Impresa
de novembro de 2019
a janeiro de 2020

