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JOVENS SOCIALISTAS  
REÚNEM EM BRAGA  
PARA REENTRÉ POLÍTICA

JS acompanha  
campanha democrata 
nos Estados Unidos

NOTÍCIA

Delegação da JS visita 
campo de refugiados 
na Grécia

NOTÍCIA

Deputados jovens 
propõem alterações  
à Educação Sexual

NOTÍCIA

DESTAQUE

TURISMO
Principais indicadores mantiveram crescimento. 
Fonte: INE

DESEMPREGO
Taxa de desemprego definitiva de julho  
de 2016 situou-se nos 10,9%, menos 0,2% 
face a junho. Fonte: INE

ECONOMIA
Índice de Produção Industrial registou 
variação homóloga positiva em Agosto.  
Fonte: INE

EMPREGO
Emprego aumenta 0,4% na zona euro, 0,3% 
na UE e 0,6% em Portugal. Fonte: EUROSTAT

ECONOMIA
Índice de Volume de Negócios nos Serviços 
registou variação homóloga positiva. Fonte: INE

ECONOMIA
Produto Interno Bruto aumentou 0,8% em 
volume no 2º trimestre de 2016. Fonte: INE
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Camp», numa instância de turismo rural situada na 
aldeia histórica de Lugar da Rua, concelho de Ama-
rante, tendo marcado presença o Presidente da Fede-
ração Distrital do Porto do Partido Socialista, Manuel 
Pizarro.

O Secretário-geral da Juventude Socialista, João Tor-
res, e o Secretário Nacional para o Trabalho, Ivan Gon-
çalves, estiveram presentes e participaram nas iniciati-
vas em Alcanena e Amarante.

Entre 5 e 7 de agosto, realizou-se o «Acampamento 
da Federação Distrital de Vila Real da JS», co-organi-
zado com a concelhia de Montalegre da JS, na sede 
do município raiano. O acampamento, que também 
contou com a participação do líder dos jovens so-
cialistas, João Torres, incluiu uma visita à sede do  
Ecomuseu do Barroso e uma subida à Serra do La-
rouco.

Ainda, de 12 a 15 de agosto, decorreu o «XVIII 
Acampamento Regional da JS Madeira», com o qual 
se encerrou esta série de iniciativas. O acampamen-
to madeirense teve lugar na Vila Baleira, na ilha de 
Porto Santo, e contou com a participação de mais de 
300 jovens socialistas, bem como com a presença 
do Presidente da Câmara de Porto Santo, Filipe Me-
nezes de Oliveira e do líder do PS Madeira, Carlos 
Pereira.  

atualmente deputado na Assembleia Legislativa Regio-
nal da Madeira.

O acampamento, que contou com a presença do Presi-
dente da Câmara de Porto Santo, Filipe Menezes de Oli-
veira e do líder do PS Madeira, Carlos Pereira, foi ainda 
marcado pela recente série de fogos florestais que as-
solou com particular gravidade o concelho do Funchal.

O Secretário-geral da Juventude Socialista, João Tor-
res, salientou o sucesso desta iniciativa, que conside-
rou ser «a maior atividade de Verão da JS», bem como 
o registo de «profunda esperança e solidariedade» dos 
jovens socialistas madeirenses   

JS marca verão com acampamentos de jovens 
socialistas

JS Madeira organiza maior acampamento  
de sempre na região

JS apresenta  
propostas para a 
Educação Sexual
Os jovens socialistas procuram 
um maior enfoque na Educação 
Sexual nas escolas, alargando-a 
simultaneamente ao Ensino 
Superior.

A Juventude Socialista apresentou, no dia 22 de 
setembro, na Assembleia da República, uma ini-
ciativa legislativa (Projeto de Resolução 471/XIII), 
encabeçada pela deputada jovem Inês Lamego, 
instando o Governo a investir nos Gabinetes de 
Informação e Apoio de educação para a saúde e 
Educação Sexual, alargando-os igualmente ao En-
sino Superior.

«Apesar de reconhecermos o caminho que já foi 
feito nesta matéria, os resultados das avaliações 
revelam que há ainda passos muito importantes a 
serem dados no sentido de conferir um novo im-
pulso às políticas de promoção da educação para 
a saúde reprodutiva e sexual», afirmou a deputada.

Os deputados assinalaram que «os direitos sexuais 
e reprodutivos e o direito à saúde representam 
uma condição basilar para o desenvolvimento har-
monioso da pessoa humana», destacando a impor-
tância do«direito à informação sexual».

Assim, consideraram que «apesar dos progressos 
alcançados ao longo dos últimos anos, a realidade 
em matéria de Educação Sexual é ainda claramente 
insatisfatória», aproveitando para recordar um re-
latório da Sociedade Portuguesa de Psicologia da 
Saúde que aponta muitas debilidades dos interve-
nientes envolvidos.

Dada a relevância do tema e as conclusões dos 
especialistas, os deputados lançaram uma série de 
recomendações, entre as quais a extensão da obri-
gatoriedade de implementação dos Gabinetes de 
Informação e Apoio ao Aluno – ou de solução si-
milar – aos ensinos universitário e politécnico, bem 
como um alargamento do quadro de competências 
dos Gabinetes por forma a assegurar a distribuição 
gratuita de métodos contracetivos não sujeitos a 
prescrição médica.  

Depois de Santarém, Aveiro, Porto  
e Vila Real, o último acampamento  
de verão dos jovens socialistas deste 
ano decorreu em Porto Santo, na Região 
Autónoma da Madeira.

As estruturas locais da Juventude Socialista cumpriram 
com aquela que é já uma tradição anual e organizaram 
vários acampamentos de verão marcados por um forte 
trabalho político de jovens provenientes de todo o país.

De 22 a 24 de julho, a Federação de Santarém dina-
mizou o «Ribatejo SummerCamp 2016», nos Olhos de 
Água, concelho de Alcanena, que contou com a parti-
cipação de Fernanda Asseiceira, Presidente da Câmara 
Municipal de Alcanena, e de Francisco Madelino, Pre-
sidente da Fundação INATEL numa conferência subor-
dinada ao tema «Valorização do Território e Potencial 
Turístico».

Entre 29 e 31 de julho, a Federação de Aveiro promoveu 
o seu «Acampamento Distrital», na praia do Castelo, em 
Castelo de Paiva, com a presença do  Vice-Presidente 
da Federação de Aveiro do Partido Socialista, Jorge Se-
queira, e o Presidente da Câmara Municipal de Castelo 
de Paiva, Gonçalo Rocha.

Já em agosto, nos dias 5, 6 e 7, a Federação do Por-
to organizou a quinta edição do «JS Porto Summer 

Realizou-se, em agosto, a XVIII edição 
do tradicional acampamento de verão da 
estrutura regional dos jovens socialistas 
da Região Autónoma da Madeira.

O XVIII Acampamento Regional da JS Madeira, que arran-
cou dia 12 de agosto e terminou no dia 15, decorreu na 
Vila Baleira, na ilha de Porto Santo.

Durante os quatro dias da iniciativa, que contou com a 
participação de mais de 350 jovens socialistas, «foram 
muitas as ocasiões de trabalho político intenso, mas 
também de descanso e confraternização entre camara-
das», lembra Olavo Câmara, Presidente da JS Madeira e 

NOTÍCIA
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Torres, integrou ainda os Secretários Nacionais Tiago 
Gonçalves, Ivan Gonçalves, Maria Begonha e Bruno 
Gonçalves, participou na iniciativa que mobilizou cen-
tenas de jovens socialistas.

Aproveitando esta mesma deslocação à Albânia, a 
delegação da Juventude Socialista envolveu-se ain-
da num forte trabalho político para além do âmbito 
do acampamento, tendo reunido no dia 21 de agos-
to com Gokce Gokcen, dirigente da congénere turca 
Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları (Juventude 
CHP) e Vice-presidente da Young European Socialists 
(YES), devido à detenção de treze jovens socialistas 
turcos no passado dia 2 de agosto, bem como visita-
do, a 25 de agosto.  

A iniciativa, organizada conjunta-
mente pela International Union Of 
Socialist Youth (IUSY), pelo Partido 
Socialista Europeu, pela Young Eu-
ropean Socialists (YES) e pela con-
sultora Modern Action Strategies, 
contemplou seis dias de trabalhos 
entre Ohio e Washington.

Entre 1 e 6 de setembro, 20 jovens socialistas de 
todo o mundo participaram num evento de forma-
ção política voltado para a mecânica das eleições 
presidenciais norte-americanas.

Entre os membros da comitiva, que incluiu a Se-
cretária-geral da IUSY, Evin Incir, a Presidente da 
YES, Laura Slimani, o Secretário-geral da Rainbow 
Rose Internacional, José Santoro e o Presidente 
da União Social e Democrática da Macedónia, 
Stefan Bogoev, marcou presença um represen-
tante português, Tiago Preguiça, Presidente da 
Federação de Santarém da Juventude Socialista 
e assessor de Imprensa do Ministro do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social.

O programa da iniciativa contemplou várias reu-
niões no Capitólio americano, um encontro com 
o Comité Nacional do Partido Democrata, bem 
como diversos painéis de debate temáticos com 
a congénere norte-americana, Young Democrats 
of America.

A participação portuguesa observou um apoio 
assegurado pela Fundação Luso-Americana para 
o Desenvolvimento, uma instituição portuguesa, 
privada e financeiramente autónoma, cuja missão 
passa por promover as relações entre Portugal e os 
Estados Unidos, visando, com este intercâmbio, o 
desenvolvimento económico, social e cultural por-
tuguês.  

Delegação da Juventude Socialista visita  
campo de refugiados de Katsikas

Tiago Preguiça  
participa em «Youth 
Campaign Camp  
on the US Elections»

O Secretário-geral da Juventude 
Socialista, João Torres, participou,  
em agosto passado, numa conferência 
a convite do Levizja Rinore per 
Integrim (LRI), em Jala, na Albânia, 
acompanhado de uma delegação 
oficial com cinco jovens socialistas 
portugueses.

Os jovens socialistas da Albânia, associados ao Lëvizja 
Socialiste për Integrim (LSI), homólogo do Partido Socia-
lista, organizaram entre os dias 22 a 27 de agosto, o seu 
tradicional acampamento de verão, que este ano decor-
reu na baía de Jala, situada na zona sul da Albânia.

A convite do LRI, uma delegação oficial da Juventu-
de Socialista, que, para além do Secretário-geral, João 

João Torres, Secretário-geral da 
Juventude Socialista, manifesta a 
sua «profunda preocupação» com a 
situação dos refugiados na Grécia,  
um dos motivos pelos quais irá visitar 
o campo de Katsikas, situado na zona 
noroeste do território grego.

No âmbito da sua deslocação à Albânia, a delegação 
oficial da Juventude Socialista, constituída pelo Secre-
tário-geral, João Torres, e pelos Secretários Nacionais 
Tiago Gonçalves, Ivan Gonçalves, Maria Begonha e 
Bruno Gonçalves, visitou, no passado dia 25 de agosto, 
o campo de refugiados de Katsikas, na Grécia.

Esta deslocação, articulada com a Lighthouse Relief, 
uma organização não-governamental sueca dedicada 
ao apoio a refugiados nos campos de Katsikas e Rit-
sona, teve como objetivo permitir conhecer a realida-
de do dia-a-dia dos refugiados e melhor compreender 
as suas necessidades, procurando assim aprofundar a 
intervenção da JS neste domínio ao longo dos próxi-
mos meses.

NOTÍCIA

João Torres participou como orador convidado 
em conferência na Albânia

NOTÍCIA

Para o líder dos jovens socialistas, a visita ao campo 
de refugiados de Katsikas «dá continuidade ao trabalho 
político da JS nesta matéria», marcado pela «realização 
de um Action Day no passado dia 4 de maio, sob o lema 
«Refugees Welcome», em mais de 100 escolas, univer-
sidades e espaços públicos de todo o país», relembra 
João Torres.

No seguimento dessa ação, concretizada no âmbito de 
uma campanha internacional promovida pela Young Eu-
ropean Socialists, os jovens socialistas procuram, assim, 
conhecer em maior detalhe os problemas dos refugiados, 
as suas condições de vida no espaço da União Europeia, 
bem como o trabalho das organizações que os apoiam.

Historicamente, a JS tem por diversas vezes participado 
em movimentos internacionais de solidariedade, como 
a organização de uma recolha de livros com destino a 
Timor-Leste, a participação em manifestações pela paz 
contra a guerra e o terrorismo em 2003, e a organiza-
ção de vigílias pela libertação de Xanana Gusmão, bem 
como pela forte ligação à questão libanesa, aquando da 
ocupação do seu território por Israel.  



XX Congresso Nacional da Juventude Socialista 
reúne entre 2 e 4 de dezembro

Parlamento debate pagamento faseado  
da propina e JS não esquece assunto no OE 2017

Juventude Socialista reúne com Secretária  
de Estado para a Cidadania e Igualdade
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agenda política, já na discussão do Orçamento do Estado 
para 2017» nomeadamente em áreas como a Educação, o 
Ensino Superior, a Habitação e a Mobilidade.

Num segundo momento da sua intervenção, João 
Torres referiu o «grande ensinamento de Verão» para 
Passos Coelho: «quem passa a vida a anunciar o diabo 
acaba por ser diabolizado nas urnas» e foi mais longe ao 
dizer que se «nenhum jovem português deve perdoar 
ao PSD o significado material e imaterial da sua gover-
nação» no passado, já hoje, «nenhum jovem português 
deve perdoar ao PSD o facto de se apresentar ao país 
com um líder que mais parece o presidente da comis-
são liquidatária da oposição em Portugal», tranquilizan-
do no entanto António Costa, apesar da situação da 
oposição, pois «quando necessário, a JS cá estará para 
sinalizar o que vai menos bem no Governo do país».

Na fase final da sua intervenção, em que fez fortes críticas 
à União Europeia, o Secretário-geral da JS denunciou que 
«perdemos uma Europa de esperança, de solidariedade 
e de futuro, para dar lugar a uma Europa dominada por 
interesses económicos e financeiros, não sociais». Assim, 
considera que «é tempo de dizer basta a esta Europa e é 
tempo de pôr um travão à permanente falta de respeito 
pela democracia portuguesa, pela vontade popular».

Para concluir João Torres lembrou as palavras de António 
Arnaut – «o socialismo é, antes de mais, uma ética – uma 
ética de intervenção social, uma ética de inconformismo, 
uma ética que se confunde no sonho e na esperança de 
um mundo melhor» – para desafiar os jovens socialistas 
a «abraçar a responsabilidade de fazer a diferença, a res-
ponsabilidade de fazer futuro».

António Costa, que realizou a última intervenção da ini-
ciativa, destacou que «o documento político mais impor-
tante, aprovado no último ano, quer pelo Governo quer 
pela Comissão Europeia é o Plano Nacional de Reformas»,  

Conferência «Jovens & Polític@s» termina com os olhos voltados  
para o futuro
Na sessão de encerramento da rentrée 
política da Juventude Socialista, que 
decorreu nos dias 10 e 11 de setembro, 
em Braga, os Secretários-gerais da 
Juventude e do Partido Socialista fizeram 
um balanço do passado e desafiaram os 
presentes a por os olhos no futuro.

A sessão de encerramento da conferência «Jovens & 
Polític@s» foi marcada pelas intervenções dos Secre-
tários-gerais da Juventude e do Partido Socialista, 
particularmente voltadas para as prioridades políticas 
futuras das respetivas organizações, para além das crí-
ticas ao PSD e CDS, pela governação do passado e pela 
(ausência de) oposição no presente.

João Torres, Secretário-geral da JS, começou por recor-
dar «dois grandes acontecimentos que influenciaram 
decisivamente o curso da História», precisamente a 11 
de setembro, «o golpe militar de Pinochet consumou o 
derrube de uma democracia progressista no Chile, em 
1973; e em 2001, nos Estados Unidos da América, o 
terrorismo assumiu-se como uma das formas de agres-
são mais violentas da contemporaneidade, desafiando 
as democracias a conviver com novas ameaças».

Sobre o Emprego, o líder dos jovens socialistas lem-
brou «a forma como foram geridas as políticas activas 
de emprego de 2011 a 2015» que considera terem im-
posto «a precariedade como um modo de vida para as 
novas gerações», para depois denunciar o esgotamento 
«sem critério ou qualquer selectividade de 2/3 de to-
dos os fundos comunitários que temos à nossa dispo-
sição até 2020».

Assim, considera ser «fundamental mudar o paradigma: o 
paradigma dos baixos salários, o paradigma dos recibos 
verdes, o paradigma dos contratos a termo», deixando o 
aviso de que «a Juventude Socialista não esquecerá a sua 

um documento que segundo o governante «projeta a 
ação política para a próxima década, centrado nos de-
safios estruturais das qualificações, da inovação, da mo-
dernização do Estado, da capitalização das empresas, da 
coesão social e da valorização do território».

O Secretário-geral do Partido Socialista anunciou ainda 
a realização de dois Conselhos de Ministros extraordi-
nários, dedicados ao Serviço Nacional de Saúde, que 
celebra este ano o seu 37.º aniversário, e à política flo-
restal, porque «não nos podemos conformar em ver a 
floresta arder», disse.

Outro destaque na intervenção de António Costa foi o 
Livro Verde das Relações Laborais, que irá ser discuti-
do este mês em sede de Concertação Social, onde se 
definem várias políticas que diminuam a precariedade 
laboral entre os mais jovens. Sobre isto António Costa 
diz mesmo que «a precariedade não é só comprometer 
a confiança dos jovens no seu futuro, não é só o maior 
estímulo à emigração, não é só o maior fator de insta-
bilidade na emancipação dos jovens, é também o maior 
inimigo da produtividade das empresas e do modelo de 
desenvolvimento assente na qualificação, na valoriza-
ção e na inovação», pelo que é urgente implementar a 
estratégia definida no Livro Verde.

A terminar, sobre o Orçamento do Estado para 2017, 
o Primeiro-ministro disse que seria dada prioridade ao 
«investimento numa sociedade do conhecimento», que 
passará pela aposta na Cultura, com «um reforço claro 
do apoio à criação artística», na Ciência, pela «garantia 
da estabilidade e previsibilidade na gestão das institui-
ções do Ensino Superior», e na Educação, ao permitir 
concretizar a «universalização do pré-escolar a partir 
dos 3 anos de idade», a «generalização da gratuitidade 
dos manuais escolares no 1.º ciclo», e «o lançamento do 
programa “Pró-Sucesso Escolar” que atacará o insucesso 
escolar em cada agrupamento de escolas».  

NOTÍCIA
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a lutar por ti.


