
 

 

 
 
 
 
Camaradas, 
 
Na última reunião da Comissão Nacional convocámos o XXII Congresso Nacional e 
avaliámos as várias modalidades de Congresso, nomeadamente os modelos misto e digital 
de participação, comprometidos em adaptar o Congresso em altura devida para o modelo 
que melhor defendesse a saúde e segurança de todos em função do estado pandémico no 
período de realização do mesmo.  

Face ao período que atravessamos, de renovação do estado de emergência e restrições 
inerentes, e com o objetivo de minimizar potenciais riscos associados à pandemia da 
COVID-19, a Comissão Organizadora do XXII Congresso Nacional da Juventude Socialista 
(COC) deliberou, seguindo as recomendações em vigor da Autoridade de Saúde quanto à 
redução das deslocações no território nacional e em função da evolução da situação 
epidemiológica, adotar o modelo de congresso digital, nos termos do artigo 25.º do 
Regulamento do XXII Congresso Nacional da Juventude Socialista. 

Assim, é chegado o momento de comunicar a todos que a participação dos delegados será 
totalmente não presencial, mediante a utilização de uma plataforma específica para o 
efeito, cujos detalhes de acesso e credenciação serão em breve transmitidos, na sequência 
da verificação dos processos eleitorais em curso.  

Pedimos a vossa compreensão para os constrangimentos que este modelo inovador e 
testado pela primeira vez na JS implica e para a exigente adaptação que a COC em 
articulação com os órgãos nacionais e Sede Nacional está a proceder para garantir a 
realização do Congresso com todas as condições de participação, debate e deliberação que 
implica e enviaremos todas as informações sobre o Congresso Nacional muito em breve. 

Prestamos nesta sede os devidos agradecimentos à Federação Distrital de Leiria pelo 
grande esforço em assegurar, mesmo nas atuais circunstâncias, as condições logísticas 
que possibilitariam a realização de uma reunião presencial, que todos desejávamos, mas 
sabemos que a decisão de realizar um Congresso digital  - que foi unânime e concertada 
entre a Secretária-geral, Secretariado Nacional e a COC – é a que melhor protege o 
superior interesse da estrutura da Juventude Socialista e do país. 

Teremos certamente um grande Congresso, marcando todos os militantes e delegados da 
JS que participarão na nossa reunião magna de balanço e preparação do futuro da JS com 
o mesmo empenho, energia e debate que sempre caracterizaram os Congressos da 
Juventude Socialista. 

 
Saudações Socialistas, 
Lisboa, 24 de novembro de 2020 
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