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JoveNs sociaListas participam em marchas do orgULho peLo país

ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL DA JUVENTUDE SOCIALISTA

Causas LGBT na primeira 
Linha do ComBaTe poLíTiCo

Jovens Socialistas  
marcham em defesa  
da Escola Pública

NOTÍCIA

Secretariado Nacional e 
Presidentes de Federação 
reúnem em Aveiro

NOTÍCIA

XV Congresso Regional 
da JS Madeira teve lugar 
em Porto Moniz

NOTÍCIA

DESTAQUE

prodUção iNdUstriaL
O índice de produção industrial registou uma 
variação homóloga de 1,1%, em junho. Fonte: INE

desemprego
O desemprego diminui para 10,8%, a taxa 
mais baixa desde o primeiro trimestre  
de 2011. Fonte: INE

reabiLitação UrbaNa
Regista um aumento de 5,3%, no mês de 
maio, face ao anterior. Fonte: AICCOPN

procUra exterNa
O saldo das opiniões relativas à procura 
externa aumentou, contrariando o 
movimento descendente iniciado em agosto 
de 2015. Fonte: INE

importaçÕes
Diminuem 3,6%, em termos homólogos, face 
ao mês de maio de 2015. Fonte: INE

crÉdito À habitação
A taxa de juro implícita fixou-se em 1,089% 
em junho, inferior em 0,023% face a maio. 
Fonte: INE
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Açores, e Tiago Gonçalves, Secretário Nacional para a 
Organização, os congressistas tiveram oportunidade de 
debater a situação política da região, do país e da Euro-
pa, projetando o futuro político para o próximo mandato.

Na sua intervenção, no âmbito da sessão de encerra-
mento dos trabalhos, João Torres realçou o trabalho e o 
crescimento da Juventude Socialista da Madeira, frisan-
do o papel que os órgãos cessantes tiveram nos últimos 
dois anos. O líder jovem instou os camaradas presentes 
a nunca perderem o horizonte crítico sobre a sociedade, 
afirmando que «compete a todos os socialistas, mas aos 
mais jovens em particular, dar um contributo para mudar 
o mundo em que vivemos», realçando ainda que «a ver-
dadeira normalidade democrática só se alcança com a al-
ternância», que requer alternativas, como aquela desen-
volvida pelo PS Madeira nas suas autarquias, e que tem 
permitido «qualificar a democracia perante os cidadãos».

«A Juventude Socialista faz política com valores e com 
causas», lembrou o Secretário-geral, «levando à discussão 
as causas mais estruturantes» e, por isso, considera que «a 
JS não é uma organização fraturante, é mesmo uma orga-
nização estruturante do nosso sistema democrático».  

se determina um maior investimento na Cultura, de-
mocratizando o acesso à mesma para a generalidade 
da população portuguesa, através de uma atuação 
«pautada por um respeito pelo imperativo constitucio-
nal de garantir o acesso democrático à criação e frui-
ção culturais, a preservação, expansão e divulgação do 
nosso património material e imaterial».

Os deputados subscritores salientam ainda o papel da 
crise económica que «veio agravar a situação, promo-
vendo um enorme desperdício do potencial criativo, 
social e económico que o setor da Cultura representa 
para o país».

Assim, é recomendado ao Governo a operacionaliza-
ção das medidas previstas no seu programa, ao nível 
desta temática, até ao início de 2017.   

XV Congresso da Juventude Socialista  
da Madeira decorreu no início de julho

JS propõe gratuitidade de acesso aos museus 
para jovens

João Torres critica  
declarações  
de Schäuble sobre 
Portugal
«o secretário-geral da Juventude 
socialista critica Wolfgang 
schäuble pelas declarações 
proferidas sobre a necessidade 
de um novo resgate financeiro 
para portugal, apelando a um 
“resgate” da lucidez do ministro 
das Finanças alemão.»

Segundo uma primeira nota de imprensa, divulgada 
pela agência Reuters e pela Bloomberg, onde cita-
vam declarações de Schäuble numa conferência 
em Berlim, o responsável pelas finanças alemãs co-
meçou por dizer que Portugal precisa e deve pedir 
um novo programa de ajustamento, acrescentando 
mesmo que, se o fizer, terá “luz verde” por parte da 
Alemanha.

Posteriormente, Wolfgang Schäuble contradisse 
parcialmente estas suas afirmações, alegando que 
a necessidade de um novo resgate só se poderia 
vir a verificar se Portugal não cumprir as regras eu-
ropeias.

O líder dos jovens socialistas, João Torres, consi-
derou infelizes estas declarações do ministro das 
Finanças alemão, apelando mesmo a um “resgate” 
da lucidez de Schäuble.

O jovem deputado lembrou que «pela primeira 
vez em muitos anos, a Comissão Europeia prevê, 
para 2016, um défice abaixo dos 3% em Portugal, 
dentro dos limites impostos nas regras orçamen-
tais da União», considerando por isso «sem senti-
do» as declarações do responsável pelas finanças 
da Alemanha.

João Torres criticou ainda estas declarações pela 
sua extemporaneidade, advertindo para a neces-
sidade de a União Europeia refletir sobre «a perda 
do sentimento de cidadania europeia» resultante 
dos desvios que o projeto europeu tem sofrido, ao 
afastar-se dos seus propósitos primordiais, «seja 
ao nível das diretivas económicas e financeiras, 
seja pela secundarização dos valores da solidarie-
dade e responsabilidade social».  

a estrutura da Juventude socialista na 
região autónoma da madeira realizou 
a sua reunião magna nos dias 9 e 10 
de julho, em porto moniz, culminando 
com a reeleição de olavo Câmara, para 
um novo mandato de dois anos.

Os jovens socialistas da Madeira realizaram a sua reu-
nião magna no início de julho, na vila do Porto Moniz, 
naquele que foi o primeiro congresso da história recen-
te da JS Madeira realizado fora do Funchal.

Marina Barbosa, Presidente da Comissão Organizadora 
do Congresso, destacou que «a opção por descentralizar 
o Congresso da JS cumpre o objetivo de recordar a im-
portância dos restantes concelhos da Região, nomeada-
mente aqueles que têm sido mais abandonados pelo Go-
verno Regional, como é o caso dos concelhos da Costa 
Norte», bem como para «valorizar e conhecer no terreno 
a obra do PS nas autarquias a que preside».

Contando com a presença de João Torres, Secretário-ge-
ral da Juventude Socialista, Guido Teles, Presidente da 
Comissão Nacional da JS e líder da estrutura regional dos 

no passado dia 8 de julho, os deputados 
da Juventude socialista entregaram 
um projeto de resolução onde se 
recomenda ao Governo a gratuitidade 
do acesso aos museus e monumentos 
nacionais, para jovens até aos 30 anos, 
durante os fins de semana e feriados.

A iniciativa legislativa tem como primeiro subscritor o 
deputado da JS, Diogo Leão, para quem esta proposta 
se assume «um importante sinal aos jovens de que a 
Cultura portuguesa é um legado que também lhes per-
tence e, acima de tudo, é um legado que nos cabe aca-
rinhar e preservar».

O Projeto de Resolução começa por lembrar que no VI 
pilar do programa do Governo, «Prioridade à Inovação», 

EUROPA



J OV E M  S O C I A L I S TA     3

No manifesto da marcha, defende-se que «trascender o 
género é despatologizar as identidades trans e privilegiar 
a autonomia de todas as pessoas trans na definição de 
si próprias, quer na lei, quer na saúde, quer na socieda-
de», apelando ainda à consciencialização dos portugue-
ses para a «violência da discriminação», nomeadamente, 
os crimes de ódio que são cometidos contra as pessoas 
LGBT, o bullying nas escolas, em casa ou no local de tra-
balho, bem como os suicídios de quem sofre por se afir-
mar ou por não poder afirmar a sua sexualidade.

o secretário-geral da Juventude 
socialista associou-se a 100 
personalidades, entre músicos 
e atores, escritores e cineastas, 
advogados, jornalistas, 
juízes, deputados, professores 
universitários, para pedir mais 
integração no ensino superior.

Numa carta aberta dirigida às instituições de Ensi-
no Superior, os subscritores salientam que «a de-
mocracia faz-se de alternativas» e, por isso, instam 
«todas as equipas dirigentes das universidades, po-
litécnicos, faculdades e escolas superiores a criar, 
com carácter duradouro, atividades de recepção e 
de integração dos novos estudantes e das novas es-
tudantes, ao longo do ano lectivo».

As várias personalidades, entre as quais, António 
Arnaut, ex-ministro da Saúde e atual presidente 
honorário do Partido Socialista, e Alexandre Quin-
tanilha, deputado do PS, solicitam «uma alternativa 
lúdica e formativa às iniciativas promovidas pelos 
grupos e organizações de praxe».

O líder dos jovens socialistas, João Torres, salienta 
que, embora não seja contra a praxe, «a democracia 
exige alternativas, hoje claramente inexistentes».

No dia 5 de fevereiro, a Juventude Socialista viu 
ser aprovado, por unanimidade, o Projeto de Re-
solução  n.º 124/XIII/1.ª, apresentado pelos seus 
deputados à Assembleia da República, onde reco-
mendam ao Governo medidas no âmbito praxes 
académicas.

Os jovens socialistas consideram, nessa resolução, 
«irrefletida e totalmente contrária ao espírito das 
recomendações feitas» a decisão tomada por par-
te de algumas instituições de Ensino Superior que 
«decidiram simplesmente banir a praxe académica 
dos seus recintos», prejudicando assim o combate 
à praxe violenta «pela simples marginalização do 
problema».  

João Torres  
subscreve carta 
aberta sobre as  
praxes académicas

renovando o seu empenho na luta 
pelas causas LGBT, a Juventude 
socialista marcou presença oficial nas 
marchas do orgulho de Lisboa, porto  
e Braga.

Em junho, os jovens socialistas associaram-se, uma 
vez mais, à marcha LGBT de Lisboa, já na sua 17.ª edi-
ção, levando como mensagem política: «o nosso géne-
ro é sermos iguais».

NOTÍCIA

Causa LGBT na primeira linha do combate  
político

Esta marcha observou especial participação, no rescal-
do dos atentados de Orlando, na Flórida, motivados 
pelo ódio à comunidade LGBT.

O mês de julho iniciou-se com a participação da Juven-
tude Socialista, no dia 2, na 11.ª Marcha do Orgulho 
LGBT do Porto. Nesta iniciativa, dezenas de jovens 
socialistas, oriundos fundamentalmente da Federação 
Distrital do Porto, desfilaram em nome de uma socie-
dade mais justa e igual, com a bandeira arco-íris, identi-
tária do movimento, bem alto. 

Por fim, sob o lema «Diversidade em construção. Vio-
lência não!», centenas juntaram-se na cidade de Braga, 
no dia 9, entre membros das 14 organizações apoian-
tes e individualidades, para a 4.ª Marcha pelos Direitos 

LGBT de Braga, iniciativa organizada pela associação 
«Braga Fora do Armário».

A Juventude Socialista marcou, novamente, presença 
neste evento, depois de já ter participado nas marchas 
de Lisboa e Porto, reforçando a sua mensagem política.

Para o Presidente da Comissão Política da Federa-
ção Distrital de Braga da JS, Joel Oliveira, que inter-
veio no final da marcha em nome da organização, foi 
feita «mais uma vez, história em Braga», explicando 
que os jovens socialistas lutam «contra a discrimi-
nação, pelo tratamento indiferenciado e pelo direito 
de amar. A Juventude Socialista está do lado certo 
da história: ao lado daqueles que são marginalizados 
pela sociedade».  



Juventude Socialista participa no YES Summer 
Camp 2016 em Itália

JS reúne com Presidente da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses

Deputados da Juventude Socialista reúnem com 
Primeiro-ministro

oUtras Notícias em JUveNtUdesociaLista.pt

A iniciativa surge como resposta à retórica defendida 
por alguns líderes da direita, nomeadamente Assun-
ção Cristas, que questionou a razão pela qual deve-
rão ser as escolas privadas a não abrir novas turmas, 
e não a escola pública, nos casos de redundância da 
oferta.

eleitorais das estruturas territoriais, realizando-se 
igualmente um ponto de situação da evolução dos re-
cursos administrativos disponibilizados pelos serviços 
da Sede Nacional, nos quais se destacam o JS Hub e 
o infoJS, pontos introduzidos pelo Secretário Nacional 
para a Organização, Tiago Gonçalves.

Na vertente política, as reuniões observaram também 
uma discussão sobre os trabalhos parlamentares, pre-
sentes e futuros, realizado pelos deputados da JS, ao 
nível das iniciativas submetidas nesta sessão legislati-
vas e a calendarização de próximos projetos.

Jovens Socialistas associam-se à marcha  
«Em Defesa da Escola Pública»

Secretariado Nacional e Presidentes de Federação da JS reuniram  
em Aveiro

na sequência da campanha «nós 
[adoramos] a escola pública», lançada 
pela Juventude socialista no dia 29  
de maio, a organização dos jovens 
socialistas participou na marcha «em 
defesa da escola pública», em Lisboa.

para debater o presente e programar 
os próximos momentos, decorreram, 
na cidade de aveiro, as reuniões do 
secretariado nacional, órgão executivo 
máximo da estrutura, e de presidentes 
de Federação, convocadas pelo 
secretário-geral dos jovens socialistas, 
João Torres.

Em ambos os momentos, foram abordadas temáticas no 
âmbito da organização interna da Juventude Socialis-
ta, desde o funcionamento dos serviços aos processos  

Os jovens socialistas invocam a Constituição da Repú-
blica Portuguesa, que celebra os seus 40 anos, onde se 
define, no artigo 75.º que «O Estado criará uma rede 
de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as 
necessidades de toda a população».

Para João Torres, Secretário-geral da Juventude Socialista, 
«defender a Escola pública é defender a Igualdade», uma 
vez que esta assume «um papel fundamental e insubstituí-
vel, enquanto grande promotora da liberdade de ensinar 
e aprender para todos, seja qual for a sua condição, o seu 
território, as suas necessidades ou as suas aspirações».

O líder dos jovens socialistas apelou à mobilização para 
a marcha ocorrida no dia 18 de junho, afirmando mesmo 
que «todos somos necessários para combater e reverter 
os ataques da direita à Constituição e à nossa escola».

No âmbito desta campanha, foi produzido um vídeo, 
que conta com a participação de vários deputados do 
Partido Socialista, membros da Comissão de Educa-
ção e Ciência da Assembleia da República e subscri-
tores de um abaixo-assinado público, onde apelam à 
mobilização para a marcha.  

Por fim, o Secretário-geral apresentou, tanto aos 
membros do Secretariado Nacional, como aos Pre-
sidentes das Federações, propostas de iniciativas de 
índole nacional, para os próximos meses, culminan-
do na reunião magna dos jovens socialistas portu-
gueses, a ser brevemente convocada pela Comissão 
Nacional.

Terminando as reuniões com a habitual análise da si-
tuação política doméstica e internacional, com especial
enfoque para as questões europeias, este momento 
observou uma participação muito expressiva.  

NOTÍCIA

NOTÍCIA
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