
OXII Congresso Regional 
da JS Açores decorreu no 
penúltimo fim-de-semana de 
Novembro nos dias 20,21 e 

22, na ilha Terceira em que foi reeleito 
como Presidente da estrutura Regional, 
o camarada Guido Teles.Este congresso 
de jovens socialistas açorianos contou 
com a presença de cerca de 250 
congressistas e com João Torres, 
Secretário-geral da Juventude Socialista, 
Tiago Gonçalves, Secretário Nacional 
para a Organização, e Olavo Câmara, 
Presidente da Juventude Socialista 
Madeira. O Secretário-geral da JS, João 
Torres realçou o trabalho desenvolvido 
nos Açores pela JS nos últimos dois 
anos e mostrou o empenho da estrutura 
nacional na próxima batalha eleitoral 
na região em 2016. Foram várias as 
moções apresentadas  em que 20 foram 
aprovadas, que abordaram temas como 

IUSY LGBT Seminar teve lugar em Portugal 

Direção Susana Guimarães  Equipa Mariana Burguette, João Correia, Bruno Grazina, Tiago Moreira,  Vânia Violante, Ricardo Dias, Frederico Lemos, José Sousa, Ricardo Ribeiro e Pedro Freitas

João Torres participa no XII 
Congresso Regional da JS Açores

A    Juventude Socialista 
organizou nos dias 12,13,14 e 
15 de Novembro o seminário 
da IUSY LGBT, em Lisboa, na 

freguesia do Lumiar. Este seminário 
sobre direitos LGBT com o tema “LGBT 
rights are human rights” contou com a 
presença de Evin Incir, Secretária-geral 
da IUSY e com João Torres, Secretário-
geral da JS. Esta iniciativa percorre um 
trabalho que tem sido desenvolvido 
pela JS a nível internacional, em que 
teve o seu primeiro momento com 
a organização do Summer Camp e 
agora culminou na organização desta 
iniciativa dos direitos LGBT que tanto 
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a JS tem ajudado a ser combatido. 
A Secretária-nacional da JS para 
as Relações Internacionais, Maria 
Begonha, refere que “este evento 
demonstra de forma inequívoca o 
compromisso da Juventude Socialista 
para com o diálogo e cooperação a 
nível internacional, algo fundamental 
para a própria capacidade da JS 
se afirmar nacionalmente.” Deste 
modo, a Juventude Socialista 
continua na dianteira da defesa 
dos princípios de igualdade e da 
cooperação internacional com as 
restantes juventudes socialistas 
mundiais e europeias.

a área social, educação, saúde e bem-
estar, empreendedorismo, priorização 
para colocação de candidatos na 
administração pública regional, direitos 
e liberdades individuais, emprego 
e qualificação, autonomia, cultura, 
regularização do mercado de drogas 
leves e turismo. Nas palavras de Guido 
Teles a sua prioridade são os jovens 
e a aproximação dos jovens à política 
nacional “A prioridade das prioridades é 
contribuir para a melhoria das condições 
de vida dos jovens açorianos, nas suas 
várias dimenrsões.  Mas temos duas 
áreas prioritárias de ação que são 
envolver mais jovens na participação 
política e reforçar as condições para a 
sua emancipação.” A JS Açores continua 
a trabalhar em prol da juventude 
Açoreana e mostra-se combativa e 
revitalizada para os próximos combates 
eleitorais da região em 2016.
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JS participa na 2ª Edição do Programa de Formação em 
Negociação Europeia

JS participa no Encontro Nacional da Juventude 

AJuventude Socialista deu 
início aos seus processos 
eleitorais, nos núcleos, 
concelhias e nos congressos 

federativos. As eleições dos núcleos 
e concelhias realizam-se sempre 
bianualmente e em anos ímpares, 
entre 30 de Outubro e 8 de Novembro 
do respetivo ano, e os congressos 
federativos realizam-se também 
bianualmente e em anos ímpares, nos 
segundo e terceiros fins-de-semana de 
Dezembro. Todos os militantes, com 
capacidade eleitoral, foram chamados 
às urnas neste processo muito 
concorrido nas várias regiões do país. 

Decorreu no mês de Novembro 
a 2ª edição do Programa 
de Formação Avançada em 
Negociação Europeia, dado 

pela Professora e Eurodeputada Maria 
João Rodrigues. Um programa dirigido 
a todos aqueles que se interessam 
pelas questões europeias foi dividido 
em dois principais momentos: Uma 
aula em Lisboa, que decorreu no 
dia 6 do referido mês e as restantes 
aulas juntamente com momentos de 
convívio em Bruxelas, entre os dias 
19 e 21 de Novembro. Na primeira 
aula a Professora fez uma introdução 
do que é a Europa e as Instituições 
Europeias. Já em Bruxelas o ponto alto 
da formação surgiu com uma simulação 
da reunião do Conselho Europeu por 
parte dos participantes. Divididos em 
grupos, cada grupo ficou com um país 
à sua responsabilidade para a defesa 
em “pleno” conselho europeu. A ida 

A JS participou no Encontro 
Nacional da Juventude, 
organizado pelo Conselho 
Nacional da Juventude (CNJ), 

que decorreu entre os dias 30 de 
Outubro e 1 de Novembro, no Estoril. 
Participaram cerca de 300 jovens neste 
encontro que serviu como ponto de 
partilha e reflexão para o debate sobre 
as questões de relevo para a juventude. 
Houve vários grupos de trabalho que 
se debruçaram sobre alguns aspetos 
relevantes como: Saúde Juvenil e 
Boas Práticas Ambientais; Novas 
Formas de Participação, Modelos de 
Governação e Lei do Associativismo; 
Discriminações e Igualdade de 

Juventude Socialista em 
eleições internas

a Bruxelas contou ainda com a visita 
às instituições europeias: Parlamento 
Europeu e Comissão Europeia e a Bruges, 
onde os participantes puderam disfrutar 
de momentos de convívio. No fim, foi 
unanime a experiência e aprendizagem 
que ficou depois deste programa. À 
Professora Maria João Rodrigues ficou 
ainda um agradecimento por tudo o 
que proporcionou aos participantes 
desta 2ª edição.

A Juventude Socialista tem apostado 
numa maior eficiência técnica no 
processo de eleições internas no que 
respeita ao envio de convocatórias, 
minutas, requerimentos e declarações 
de aceitação, visto ter apostado 
numa plataforma eletrónica através 
de e-mail, o que faz com que todo 
este processo seja mais célere e 
mais próximo dos militantes da 
Juventude Socialista. Começam agora 
os congressos federativos pelo país 
com uma participação elevada dos 
militantes e com uma forte mobilização 
de apresentação de moções aos órgãos 
da Juventude Socialista.

Oportunidades; Educação para 
a Cultura e Empreendedorismo 
Cultural e Criativo; Educação para 
a Cidadania e o Papel da Escola na 
Formação do Indivíduo e para a 
Integração no Mercado de trabalho; 
O Reconhecimento e a Validação 
da Educação Não Formal e do 
Youth Work; Emprego de Qualidade 
e Empreendedorismo Jovem e 
Mobilidade na União Europeia e na 
Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa. João Torres, Secretário-
geral da JS, participou no debate das 
conclusões dos grupos de trabalho, 
juntamente com outros deputados 
jovens de outras forças políticas.
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No mês de Novembro a Assembleia 
da República deu andamento à 
apresentação de alguns projetos 
de lei que repõem uma maior 

igualdade na sociedade. A atual maioria 
parlamentar aprovou a retirada das taxas 
moderadoras da interrupção voluntária 
da gravidez e da obrigatoriedade de 
consultas de aconselhamento psicológico 
e social às mulheres que recorrem ao 
procedimento médico e ainda, o fim dos 
médicos objetores de consciência estarem 
presentes nas consultas. Todas as medidas 
que a direita tinha colocado contra a 
dignidade das mulheres na legislatura 
passada foram agora revertidas, de modo 
a que todas as mulheres possam recorrer 
a este direito. A JS sempre defendeu 
este direito à dignidade da mulher e 
continuará a lutar. Foi dado também 
mais um passo no caminho para uma 
sociedade mais justa, mais igual e mais 
digna com a aprovação da adoção por 
casais do mesmo sexo. Em 2010 quando 
foi aprovado o casamento entre pessoas 
do mesmo sexo ficou a faltar este passo, 
agora concluído, 5 anos depois. Esta 
votação favorável à adoção por casais 
do mesmo sexo reconhece o direito aos 
casais do mesmo sexo de se poderem 
candidatar à adoção, mas a verificação 

A Comissão Nacional da 
Juventude Socialista reuniu no 
passado dia 8 de Novembro 
na Concelhia de Sintra.  O 

órgão nacional teve a oportunidade de 
discutir o momento histórico que se vive 
na política portuguesa em que o PS é 
protagonista, e aprovou um documento 
de apoio às diligências desenvolvidas 
pelo PS para a formação de um Governo 
com o apoio parlamentar do BE e PCP 
e Verdes. Houve tempo ainda para 
a discussão dos processos eleitorais 
da Juventude Socialista que têm sido 
levados a cabo no último mês, para o 
diálogo sobre as eleições presidenciais e 
outras informações diversas da estrutura.  

das condições para que tal aconteça 
caberá sempre aos técnicos da Segurança 
Social e a decisão será sempre tomada em 
sede judicial. João Torres, Secretário-geral 
da JS, defendeu no hemiciclo que “foi 
possível dar um passo em frente em prol 
de um país mais igual” e “ninguém defende 
mais os superiores interesses da criança 
do que os deputados que defendem a 

adoção plena”. O Parlamento aprovou 
dois projetos de lei para o fim das provas 
nacionais do 4º ano de escolaridade. 
Estas provas constituíam um regresso ao 
passado e o PS invocou a singularidade 
do caso português em ter exames 
nacionais para crianças de idades tão 
prematuras entre os 9 e 10 anos, para que 
estas fossem abolidas. Conjuntamente, 
foi aprovada também, a revogação da 
Prova de Avaliação de Conhecimentos e 
Capacidades dos docentes. Esta era uma 
preocupação para a JS e João Torres 
defendeu no hemiciclo que “esta prova 
constituiu um fator de instabilidade 
para o sistema de ensino e para os 
professores, e é necessário respeito 
pelos professores que são quem 
transmite o conhecimento às gerações 
vindouras” e “ é fundamental que o 
ministro da educação e este governo 
estabeleça uma nova estratégia para 
estes domínios capaz de devolver 
inequivocamente a tranquilidade e 
confiança às escolas e a todos os 
agentes da comunidade escolar”. Estas 
medidas eram todas defendidas no 
projeto da JS nas legislativas e algumas 
começam a cumprir-se, realçando o 
trabalho que a Juventude Socialista 
tem vindo a desenvolver.

JS na linha da frente
no debate parlamentar

JS reúne Comissão Nacional da JS

O PS assumiu 
finalmente o seu 
mandato dado à 
esquerda como 
novo Governo 

do país. E é este novo ciclo a 
que eu chamo uma Nova Era, 
uma época de mais esperança, 
de mais dignidade nos valores 
que a esquerda defende, de 
mais igualdade na sociedade e 
de mais respeito por todos os 
sacrifícios que os portugueses 
têm atravessado ao longo dos 
últimos anos com a crise e com 
um governo (o anterior) que 
preferiu apostar numa política 
de bota-abaixo. Desta forma, 
creio que o PS tem agora 
uma oportunidade não só de 
mostrar que fez história com 
o acordo à esquerda, mas que 
fará história com um novo ciclo 
de governação, devolvendo 
rendimento aos portugueses, 
promovendo a igualdade 
entre todos e apostando 
inequivocamente nos serviços 
públicos e no Estado Social. A 
AR começou desde já a mudar 
o paradigma que se vivia na 
legislatura finda, aprovando a 
adoção por casais do mesmo 
sexo, revogando as medidas 
que a direita tinha aprovado 
sobre a lei da IVG, cessando 
com a Prova dos docentes e 
com a prova dos alunos do 4º 
ano; mas ainda há um caminho 
a percorrer, desde logo 
pegando na Escola Pública, 
que tem vindo a perder terreno 
para as Escolas de Associação 
e Cooperativa, no Sistema 
Nacional de Saúde que se tem 
degradado e é premente a 
sua revitalização e na questão 
do Desemprego Jovem, que 
necessita de uma profunda 
reforma legislativa para que se 
consigam reverter os números 
assustadores de jovens 
qualificados e não qualificados 
desempregados. Os jovens 
necessitam da aposta nos seus 
contributos à sociedade por 
parte do Governo Socialista. 
É esta a Nova Era que eu 
acredito e confio!

Viva a JS! Viva o PS! Viva 
Portugal!

Uma Nova Era
Editorial



JS MAIS PRÓXIMA DE TI Nº525 | 4

União das Esquerdas
A hodierna maioria que sustenta o 
Governo do Partido Socialista é um 
feito histórico para a Democracia 
Portuguesa. Pela primeira vez, 
o Bloco de Esquerda, o Partido 
Comunista e os Verdes dão 
condições de viabilidade a um 
Governo e assumem, quase em 
pleno, a missão de renovar o rumo 
e a esperança para Portugal. Um 
porta que se abrir sem que ninguém 
o esperasse ou pudesse antever. 

Juventude Socialista
A presença de muitos militantes 
e antigos militantes da Juventude 
Socialista na Assembleia da 
República e no Governo é um 
sinal de vitalidade e prova da 
capacidade que tem tido de 
afirmar as suas ideias e ideais junto 
dos jovens bem como da qualidade 
e competência daqueles que 
integram esta estrutura. 

O Esforço para cumprir o défice
A UTAO (Unidade Técnica de 
Apoio Orçamental) veio a terreiro e 
logo após o Governo tomar posse 
salientar que a meta do défice 
está em causa… Tudo porque o 
Governo do PSD-CDS/PP deixou 
as contas derrapar nos últimos 
meses de Governo! É caso para 
dizer: “bem que prega Frei Tomás, 
olha para o que ele diz e não para 
o que faz!” O PS já garantiu que 
tudo fará para cumprir a meta, não 
obstante este “presente”!

Cavaco Silva
O Presidente da República quis, 
à viva força e já no final do seu 
mandato, ser o centro da atenção 
mediática. Tendo presente, 
alegadamente, todos os cenários 
pós-eleitorais, ainda se deu 
ao luxo de “ir dar uma volta” à 
Madeira e tentar atrasar a única 
solução viável de Governo saída 
da Assembleia da República. 
Sai da Presidência da República 
descredibilizado.

Terrorismo
Há vários anos que o Mundo 
convive com fenómenos mais 
ou menos disseminados de 
terrorismo. Os acontecimentos 
de Paris vieram relembrar-nos 
que existem grupos terroristas 
com pessoas nas suas fileiras 
dispostas ao suicídio para causar 
o maior dano possível e o maior 
número de vítimas. O terrorismo 
tem de ser combatido e os 
principais líderes mundiais não 
podem continuar a ignorar a 
necessidade de combater o ISIS 
e grupos similares in loco e com 
o objetivo de destruir as suas 
capacidades operacionais.

Défice
Mal o Governo do Partido 
Socialista assume funções e é logo 
confrontado com dados da Unidade 
Técnica de Apoio Orçamental 
que dão nota de o Governo PSD-
CDS/PP ter posto em causa 
a sustentabilidade das contas 
públicas e o cumprimento das 
metas do défice durante o período 
eleitoral. Uma forma de cedência 
estratégica tendo em vista ganhar 
eleições e reconquistar o poder à 
custa das boas finanças do País. 

Marcelo Guerreiro é o novo Presidente da 
Câmara Municipal de Ourique

Homenagem a Mário Soares 

TERMÓMETRO

C om a saída do anterior 
Presidente, Pedro do Carmo, 
que assumiu funções na 
Assembleia da República, o 

jovem socialista Marcelo Guerreiro 
assumiu, no dia 22 de Outubro, a 
Presidência do Município de Ourique. 
O jovem ouriquense, de 25 anos, que 
desde cedo mostrou interesse na 
política e na defesa da causa pública, vê 
este cargo como uma responsabilidade 
acrescida e uma oportunidade para 
servir Ourique e os Ouriquenses. 
Segundo Marcelo Guerreiro, entre as 
prioridades da autarquia estarão os 
arruamentos, as políticas sociais e o 
equilíbrio financeiro. Num município 
em que um em cada três habitantes tem 
mais que 65 anos de idade, é da maior 
importância que um jovem possa liderar 
e dinamizar a autarquia com novas 
formas de trabalho para a defesa dos 
legítimos interesses das populações. A 
Juventude Socialista congratula desta 
forma o Marcelo Guerreiro, desejando-
lhe votos de um excelente mandato em 
prol de Ourique e dos Ouriquenses.

N o dia 7 de Novembro realizou-
se uma homenagem ao Dr. 
Mário Soares, fundador 
do Partido Socialista e Ex-

Presidente da República, organizada 
pela JS Sintra, no Museu das Artes 
de Sintra. Esta homenagem contou 
com a apresentação do Presidente da 
JS Sintra e membro do Secretariado 
Nacional da JS, Filipe Barroso. 
Filipe Barroso, no seu discurso de 
homenagem a um grande socialista, 
referiu que o Dr. Mário Soares é 
um homem de causas justas e luta 
pela defesa das mesmas. Foi ainda 
oferecida uma medalha pela JS Sintra 
ao fundador do PS.


