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Juventude SocialiSta apreSenta trêS moçõeS SectoriaiS 

estudantes
Socialistas 
reúnem em
coimbra

ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL DA JUVENTUDE SOCIALISTA

JS realiza
action day

Os desafios da
centralidade e 
a militância

notÍcianotÍcia opiniÃo

deStaQue

deSempreGo 
12,1% em março, a taxa desce 0,2%, após 
ter estagnado nos três meses anteriores.
Fonte: INE 

conStruçÃo 
Índice de Novas Encomendas aumentou 
13,2%, no 1.º trimestre, em termos 
homólogos. Fonte: INE 

mercado da 
reabilitaçÃo urbana 
Regista um aumento de 3,3%, no mês 
de março, em termos homólogos. Fonte: 
AICCOPN

importaçõeS 
Diminuem 3,9%, em termos nominais, face 
ao mês de março de 2015. Fonte: INE

aloJamento turÍStico 
Subiu 20,3%, em termos homólogos, para 
3,7 milhões de dormidas, em março. 
Fonte: INE

crÉdito À HabitaçÃo 
A taxa de juro implícita fixou-se em 1,132% 
em abril, inferior em 0,032%, face a março. 
Fonte: INE

xxi conGreSSo do partido
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estudantes Socialistas reúnem 
em coimbra
 
A Juventude Socialista dinamizou, nos dias 30 de abril 
e 1 de maio, em Coimbra, uma iniciativa nacional que se 
assumiu enquanto um momento de encontro para jovens 
e estudantes socialistas de todo o país.

Reunidos na cidade de Coimbra, dezenas de estudantes socialistas de todo o 
país debateram, ao longo de um fim-de-semana, várias temáticas associadas à 
Educação, Ensino Superior e Ciência, bem como a organização interna da Juventude 
Socialista.

Dentro dos objetivos gerais deste encontro nacional, verificou-se uma ativa 
promoção do convívio entre os estudantes socialistas de todo o país, a discussão 
dos principais desafios nas áreas da Educação e Ensino Superior, bem como 
a divulgação do modelo da Organização de Estudantes Socialistas e a troca de 
experiências sobre a sua implementação.

A iniciativa contou com a participação de vários oradores convidados, entre os 
quais figuraram a ministra Maria Manuel Leitão Marques e os secretários de Estado, 
Mariana Vieira da Silva, Fernanda Rollo e João Costa. Estiveram também presentes 
os dirigentes do PS, Susana Amador, Porfírio Silva e Ana Catarina Mendes.

«a educação não 
é um cheque em 
branco»

eScola pÚblica

«Não agir agora, abdicando de 
racionalizar os recursos disponíveis 
num momento crítico, significaria 
desistir da Escola Pública.»

Na sequência da controvérsia gerada em torno dos 
estabelecimentos do ensino particular e cooperativo 
com contratos de associação, o Secretário-geral da 
Juventude Socialista, João Torres, assinou um artigo 
de opinião no Público, em defesa da Escola Pública. 

Para o líder dos jovens socialistas, «o debate público 
sobre os contratos de associação constitui uma 
excelente oportunidade de reflexão sobre a forma 
como o Estado gere os seus recursos», concluindo 
que, embora seja importante reconhecer a importância 
da iniciativa privada, «a Escola Pública tem de ser 
prevalecente».

Relembrando o objetivo dos contratos de associação, 
garantir a oferta de ensino gratuito em áreas geográficas 
com carência de estabelecimentos de ensino públicos, 
o jovem deputado denuncia a existência, em várias 
zonas do país, de «uma concorrência desleal entre 
estabelecimentos de ensino públicos e instituições 
de ensino particular e cooperativo, em muitos casos 
levando ao esvaziamento da rede pública».

No artigo de opinião, João Torres salienta ainda que 
o Ministério da Educação assumiu, desde o início, os 
compromissos de respeitar os contratos em vigor 
e não interromper os ciclos de estudo já iniciados, 
estando a abertura de novas turmas sujeita a uma 
avaliação criteriosa da necessidades e carências 
da rede, de acordo com a Lei de Bases do Sistema 
Educativo e a Lei de Bases do Ensino Particular e 
Cooperativo.

O Secretário-geral da JS termina refletindo sobre o 
estipulado na Constituição da República Portuguesa, 
onde se determina que cabe ao Estado garantir um 
ensino público, universal e gratuito de inquestionável 
qualidade, e não «uma falsa noção de liberdade de 
escolha, que culminaria na segregação do ensino 
entre ricos e pobres». 

Assim, para João Torres, «as famílias podem e 
poderão sempre optar pelo subsistema público ou 
pelo subsistema privado, mas ao Estado não cumpre 
financiar a escolha que cada família faz». 

deputados da JS participam na 
sessão nacional do parlamento 
dos Jovens
 
Os deputados jovens, João Torres, Diogo Leão e Ivan 
Gonçalves, coordenaram os trabalhos de discussão 
dos projetos aprovados nas sessões distritais dos 
Parlamentos dos Jovens, tanto na sua vertente do Ensino 
Básico, como de Secundário. 

O Parlamento dos Jovens do Ensino Básico, cuja 20.ª edição teve como tema «Racismo, 
Preconceito e Discriminação – Ao debate!», contemplou a participação de 479 escolas, 
e culminou na sessão nacional, que decorreu nos dias 2 e 3 de maio, na Assembleia 
da República, com a representação de 64 escolas, por 128 jovens “deputados”. 
 
Por seu lado, o Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário, igualmente 
na sua 20.ª edição, observou como temática «Portugal: assimetrias litoral/
interior – Que soluções?», contando com a participação de 458 escolas. Na 
sessão nacional, realizada nos dias 23 e 24 de maio, no parlamento, estiveram 
presentes 130 “parlamentares”, oriundos de 65 estabelecimentos de ensino. 
 
Para Ivan Gonçalves, o projeto do Parlamento dos Jovens constitui uma 
«imprescindível oportunidade para promover a proximidade entre os jovens 
portugueses e a Democracia», tendo ficado positivamente surpreendido pela 
qualidade das intervenções políticas dos “deputados”.
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na luta por 
um país mais 
justo e igual
No passado dia 17 de 
maio, assinalou-se o Dia 
Internacional de Luta 
contra a Homofobia, 
Transfobia e Bifobia, 
instituído em 2004.

A Juventude Socialista destacou, 
através dos seus canais de comunicação 
digitais, o Dia Internacional de Luta 
contra a Homofobia, Transfobia e 
Bifobia, efeméride que pretende alertar 
para a discriminação e violência de que 
ainda são alvo muitas pessoas LGBT 
em todo o mundo.

Relembrando um estudo publicado 
em 2015, pela ILGA-World, intitulado 
«Lesbians and Gay Rights in the World 
Map», a JS destaca alguns dados 
preocupantes: ser gay ou lésbica 
ainda constitui um crime punível com 
pena de morte em seis países (Iraque, 
Iémen, Irão, Mauritânia, Arábia Saudita 
e Sudão, além de regiões da Nigéria e 
Somália), sendo que em 75 outros, esta 
orientação é condenada com pena de 
prisão.

Na Rússia, os retrocessos também têm 
sido visíveis, com a introdução da «lei 
anti-propaganda», que visa a limitação 
da liberdade de expressão e associação 
das pessoas LGBT.

Por outro lado, na Europa, existem 41 
países com legislação que protege as 
pessoas LGBT da discriminação com 
base na orientação sexual, parte de um 
universo mundial que, globalmente, une 
69 Estados.

A Juventude Socialista continua, no ano 
em que se comemoram os 40 anos da 
Constituição da República Portuguesa, 
a estar na dianteira pela conquista 
dos direitos LGBT em Portugal, como 
demonstra a recente aprovação do 
alargamento das técnicas de procriação 
medicamente assistida a todas as 
mulheres, independentemente do 
seu estado civil ou orientação sexual, 
completando o percurso iniciado em 
2006, durante um governo do Partido 
Socialista.

deputados da JS e ana catarina mendes em 
escola de lisboa para action day
 
Os deputados da Juventude Socialista, João Torres, Diogo Leão e Ivan Gonçalves, 
participaram numa das iniciativas do Action Day dos jovens socialistas que 
pretende alertar para a situação dos refugiados.

No passado dia 4 de maio, decorreu, em todo o país, um Action Day da JS, cujo lema, «Refugees Welcome», alertou 
os portugueses, particularmente os mais jovens, para as grandes dificuldades sentidas pelos refugiados que fogem 
das guerras e procuram asilo na Europa.

Ana Catarina Mendes, Secretária-geral Adjunta e deputada do Partido Socialista, associou-se à iniciativa da Juventude 
Socialista, tendo considerado que «os partidos têm um papel de sensibilização muito importante, no plano nacional 
e europeu». Particularmente sobre as políticas europeias ao nível da imigração, que classifica de «muito erráticas», 
defende uma mais coesão e solidariedade, bem como uma nova prespetiva marcada pela interculturalidade.

«Para a JS, a questão dos refugiados é muito importante, na justa medida em que a Europa tem perdido valores 
fundamentais e fundacionais para o seu projeto civilizacional», reforçou João Torres, relembrando valores como a 
Paz, a Prosperidade, a Solidariedade, a Justiça e a Igualdade.

No total, decorreram mais de 100 iniciativas, por todo o país, que contemplaram a distribuição de flyers e autocolantes 
temáticos, bem como a utilização de uma nova t-shirt de Action Day, com as causas: salário mínimo europeu; 
eutanásia; propina zero; legalização das drogas leves e prostituição; democracia participativa; passes escolares e 
habitação acessível.

JS apresenta três moções setoriais ao 
congresso nacional do pS
O XXI Congresso, que decorre nos dias 3, 4 e 5 de junho, em Lisboa, discutirá 
três moções setoriais da JS, sobre a regulamentação da prostituição, a 
limitação proporcional dos salários e a legalização das drogas leves.

A Juventude Socialista submeteu, no dia 19 de maio, à Comissão Organizadora do Congresso, três moções setoriais, 
a discutir no órgão máximo do Partido, que reúne, nos próximos dias 3, 4 e 5 de junho, na FIL em Lisboa.

A primeira moção, intitulada «Regulamentar a Prostituição – Uma questão de dignidade», aborda uma temática que 
tem tido, desde há vários anos, um espaço político bem reconhecido no interior da Juventude Socialista, defendendo 
tratar-se de uma questão de liberdade individual dos trabalhadores do sexo, sendo importante reconhecer que 
trabalho sexual é trabalho e procurando, assim, prevenir a criminalidade associada, bem como garantir a proteção 
social dos trabalhadores e proteger a saúde pública.

A segunda moção, «Limitar proporcionalmente os salários – Uma questão de igualdade», reconhece que a 
desigualdade da distribuição de rendimentos provenientes do trabalho é um fator de grande relevância para a 
definição das desigualdades sociais, exponencialmente agravado pela crise. Assim, propõe, por exemplo, a revisão 
das remunerações das empresas do setor público empresarial, de forma a assegurar que o salário em vigor mais 
elevado não exceda em mais de 20 vezes o salário mais baixo pago na mesma empresa.

Na sua terceira moção, «Legalização e regulação do mercado das drogas leves em Portugal», os jovens socialistas 
relembram o sucesso, internacionalmente reconhecido, da descriminalização do consumo de drogas, em Portugal, 
que permitiu reduzir os danos causados pelo consumo de estupefacientes e a reintegrar socialmente indivíduos com 
dependências. Procurando dar continuidade a esse percurso, a JS advoga a legalização e regulação das “drogas 
leves”, numa lógica de redução de danos e atribuição de diferentes modelos de regulamentação, consoante o grau 
de risco da substância em causa.

notÍcia



3               J O V E M  S O C I A L I S T A

João Torres participa na «Call 
to Europe VI | Millennials and 
Politics»

Líder da JS representa Partido 
no congresso nacional de 
adictologia

João Torres defende direitos 
dos refugiados em declaração 
conjunta da YES

deputados da Juventude 
Socialista participam em 
debate no Algarve

outraS notÍciaS em JuventudeSocialiSta.pt

A realidade atual do Concelho de 
Alcácer do Sal está longe de ser 
a desejada no que diz respeito à 
população Jovem do mesmo. 

Apesar dos seus 1479,94 km², 
o concelho de Alcácer do Sal, 
o segundo maior de Portugal, é 
habitado por apenas cerca de 13 mil 
habitantes, sendo que a maior parte 
destes constituída por população 
envelhecida.

No caso de Alcácer do Sal, não 
existe qualquer tipo de Instituição de 
Ensino Superior no Concelho, o que 
leva a uma migração de grande parte 
dos adolescentes que terminam o 
ensino secundário, para fora dos 
limites concelhios.

Existem três grupos distintos de 
pessoas que precisam de ser 
motivadas a permanecer no concelho 
e constituir família no mesmo, 
aumentando assim a natalidade, sendo 
este o fator essencial para combater o 
envelhecimento da população.

O primeiro grupo é constituído 
pelos jovens que optam por 
permanecer no Concelho e procurar 
trabalho ou investir em formação 
de carácter profissional. Neste 
caso, alguns incentivos à formação 
profissional, a criação de mais 
emprego e a possibilidade de 
apoios ao arrendamento Jovem são 
algumas medidas possíveis a tomar, 
procurando oferecer estabilidade 
para o desenvolvimento da vida na 
zona pretendida.

Já o segundo grupo forma-se com 
toda a população, principalmente 
jovens casais, bem os quais não 
pertencem ao Concelho, mas que 
motivados de alguma forma para 
isso, estarão dispostos a alterar a 
sua zona de residência e constituir 
família num novo lugar. Aqui os 
mesmos apoios ao arrendamento 
jovem resultariam, bem como 
incentivos à natalidade.

Por último existem todos os jovens 
que saíram em buscar de uma 

formação superior e que sentem 
que, após a conclusão destas 
formações no Ensino Superior, 
não existem condições dentro 
do Concelho de Alcácer do Sal 
para por em prática todos os 
conhecimentos apreendidos e nos 
quais investiram muito para os 
esquecer. Este grupo infelizmente é 
ainda o mais difícil de resolver, uma 
vez que, na minha opinião, só numa 
fase em que os outros dois grupos 
sejam bem-sucedidos, o Concelho 
estará dinamizado o suficiente para 
receber este grupo de pessoas, 
formadas nas mais diversas áreas 
de estudo.

O fator chave é a motivação à 
população jovem, e essa advém 
de várias medidas que podem e 
devem ser postas em prática o mais 
brevemente possível.
 
João campos (Alcácer do Sal - Setúbal)

Os desafios da centralidade

opiniÃo

No presente artigo, é meu propósito 
dar a conhecer aos camaradas, e 
demais leitores, aquilo que foram e 
são os desafios de uma recém criada 
concelhia da Juventude Socialista 
no interior norte de Portugal e, 
outrossim, aqueles que são os seus 
fatores de superação.

Sinteticamente, destaco, como 
principais desafios, o isolamento 
geográfico e o despovoamento, 
especialmente juvenil. Em procura 
de uma vida melhor, os jovens vila-
florenses optam, na sua maioria, por 
desenvolver as suas vidas fora do 
concelho, regressando unicamente 
para curtas visitas, a familiares e 
amigos, sendo um desafio acrescido 
desenvolver-se uma militância ativa 
nestas condições, ao que ainda 
acresce o facto de trabalharmos 
politicamente num concelho mais 
conservador.

A reativação da Concelhia de Vila 
Flor, estrutura há muito inativa, 
permite-nos reforçar os laços à 
comunidade local, porém tarefa 
exigente, numa povoação que se 
habituou a não considerar a nossa 
juventude partidária. 

Apesar das dificuldades expostas, 
estou convencido que existem 
condições para transformar essas 
dificuldades em vantagens. Vejamos! 
Quanto ao isolamento, julgo que as 
novas tecnologias trouxeram uma nova 
dinâmica às relações de colaboração 
entre dirigentes e/ou militantes, 
independentemente da distância.

No que concerne às visitas de 
fim de semana, a reativação da 
concelhia permite aproximar jovens 
que de outra forma permaneceriam 
separados, criando novos laços 
afetivos, fomentando assim o 
gosto pelo trabalho comunitário, 
associativo e político. 

Quanto ao conservadorismo, 
importa salientar que estamos a 
falar de jovens modernos, com 
mentalidades muito diferentes das 
dos nossos pais e avós. São jovens 
cosmopolitas, com experiências 
académicas e profissionais diversas, 
algumas até fora do país, fatores 
que ajudam a combater o tendencial 
conservadorismo político da 
região, com novas ideias, visões e 
oportunidades. 

Por fim, quanto à transmissão 
de conhecimento, também 
aí as tecnologias facilitam. 
Contrariamente à realidade de há 20 
anos, é hoje possível a um militante 
pôr-se em contacto com toda a 
estrutura em dois segundos, o que 
facilita a integração, crescimento e 
amadurecimento político.

vítor martins (Vila Flor - Bragança) 
 

Nos últimos meses, a 
Juventude Socialista tem 
observado a expansão 
da sua atividade política 
para novas regiões 
do país, com especial 
enfoque para o interior 
norte e centro.

JS com novas 
estruturas 
locais eleitas

Em abril e maio, a Juventude Socialista 
observou a criação ou reativação 
de diversas estruturas concelhias, 
permitindo uma maior proximidade às 
populações, às autarquias e demais 
instituições do poder local.

Desde Vila Flor, no distrito de Bragança, 
que reativou a sua estrutura com a 
presidência de Vítor Oliveira Martins, 
passando pelo Alto Minho e pela 
concelhia de Paredes de Coura, agora 
liderada por Ana Catarina Morgado, 
descendo à Azambuja, no distrito de 
Lisboa, presidida por Bruno Neves e 
terminando no Núcleo de Quarteira, 
coordenado por Joana Pedroso, são 
vários os exemplos da proximidade 
dos dirigentes recém-eleitos às suas 
populações e comunidades.

Deste novo ímpeto político de 
proximidade, destacamos o 
crescimento de estruturas em locais 
que, por motivos geográficos, se 
encontram em zonas com populações 
mais envelhecidas, constituindo um 
desafio redobrado o envolvimento dos  
jovens na vida política e associativa.

Ainda este ano, realizar-se-ão as 
eleições regionais para a Juventude 
Socialista da Madeira e as eleições 
locais para a Juventude Socialista 
dos Açores, cumprindo os prazos 
estatutariamente previstos para 
os ciclos eleitorais das regiões 
autónomas.

notÍcia


