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1. MAIS INFORMAÇÃO, MELHOR DEMOCRACIA, MAIS PS  

 
Ao XXIII Congresso Nacional da Juventude Socialista, 
 

2. Considerando que: 

i) Nas últimas eleições legislativas o valor da abstenção ascendeu aos 48,6%, e 

que os jovens são o grupo etário que mais se abstém;  

ii) Existe um grande afastamento dos mais jovens das instituições democráticas, 

muitas vezes por desconhecimento das opções políticas existentes, ou devido a 

um sentimento de não reconhecimento do papel do Estado na efetivação, 

defesa e promoção dos seus direitos nas mais diversas áreas; 

iii) Dos jovens que se dirigiram às urnas – tomando como base a sondagem à boca 

de urna da Pitagórica – o eleitorado entre os 18 e os 34 anos representa 

somente 15% do total do eleitorado do Partido Socialista; 

iv) Este grupo etário representa, 19% do eleitorado da CDU, 21% do eleitorado do 

PSD, 26% do eleitorado do CH, 32% do eleitorado do BE, 48% do eleitorado do 

Livre, 49% do eleitorado da IL e por fim 50% do eleitorado do PAN; 

v) Os 15% obtidos pelo PS corresponderão a pouco mais de 345 mil votos no 

eleitorado entre os 18 e os 34 anos, sendo que este universo eleitoral se situa 

sensivelmente em 1.95M de pessoas; 

vi) Quando se olha para os indicadores de voto na sua globalidade, tendo ainda 

como base nos resultado da sondagem à boca de urna da Pitagórica nas 

legislativas de 2022, se percebe que apenas 27% dos jovem com menos de 25 

anos confiaram o seu voto ao PS, em contraponto com os 29% que confiaram o 

voto ao PSD, com a IL a fechar o pódio ao arrecadar 12% dos votos. Sendo que 

no somatório total 50% dos jovens votantes estão distribuídos entre os partidos 

de direita e extrema-direita, o que deve preocupar o PS e a JS; 

vii) Embora o PS seja o “partido dos jovens”, tendo procedido à redução do valor 

máximo da propina, ao aumento das bolsas de ação social escolar e à criação e 

implementação de medidas relevantes para a fixação de jovens no país, através 

do aumento de rendimentos, de onde se destaca o “IRS jovem”, esta 

mensagem não tem chegado junto dos mais jovens; 

viii)  O paradigma estatístico e fático supra elencado necessita ser combatido, 

sendo para tal necessário o papel de todos os jovens socialistas através de uma 
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melhor comunicação e defesa das medidas implementadas e propostas pela 

mão do PS e da JS, junto de outros jovens; 

 

ix) Um melhor conhecimento dos direitos e das garantias legais conferidas pelo 

Estado contribuirá certamente para uma maior consciencialização do papel das 

instituições democráticas e consequentemente aumentará a participação 

democrática; 

x) A linguagem jurídica é por vezes de difícil apreensão, sendo por vezes difícil a 

obtenção de informação rigorosa e fidedigna compilada num único lugar, o que 

contribui para um maior desconhecimento dos direitos e deveres legais com 

consequente afastamento dos cidadãos das instituições democráticas; 

xi) Num mundo cada vez mais dominado pela desinformação e pelas fake news se 

revela fundamental o conhecimento de dados concretos, bem fundamentados 

e documentados de modo a melhor alicerçar e defender as posições do Partido 

Socialista e da Juventude Socialista, contribuindo assim para um melhor debate 

democrático.  

 

3. A Juventude Socialista pugnará;   

i) Por uma maior implementação em Diário da República dos resumos claros sem 

valor jurídico e implementação dos explicadores simplificados.  

ii) Para que o resumo em linguagem clara já existente seja aprofundado, 

tornando-se obrigatório para todos os diplomas legais que tenham por objeto 

matérias laborais, fiscais, e que versem sobre medidas de apoio social. 

iii) Pela implementação e distribuição via e-mail para todos os militantes da JS de 

uma “cábula estatística” trimestral, à semelhança daquela que em tempos era 

distribuída por todos os militantes do PS, onde constem fundamentadamente 

os dados mais relevantes da governação socialista com especial enfoque nas 

medidas mais impactantes na vida dos jovens.  

iv) Para que seja também implementada no PS medida idêntica à elencada no 

ponto anterior, com as devidas adaptações. 

 

A Juventude Socialista, 
 

Braga, 17 de dezembro de 2022 


