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“Parcerias Externas da JSD” 

 

Numa sociedade cada vez mais global, onde políticas nacionais têm sido cada 

vez mais mitigadas por políticas europeias, onde crises económicas/socias deixam de ter 

fronteiras e onde o problema da segurança está cada vez mais presente nas nossas vidas, 

é essencial que a Juventude Social Democrata consiga dar resposta a todas os grandes 

temas da actualidade, que por consequência podem colocar em causa a liberdade dos 

jovens portugueses e europeus. 

O mundo mudou e a JSD deve acompanhar essa mudança. A comunicação 

continua a ser a impulsionadora do conhecimento, assim sendo é de extrema relevância 

que a nossa juventude partidária dialogue com os seus pares a nível europeu. A troca de 

ideias com jovens de outros países europeus e formas de fazer políticas diferentes da 

nossa será sempre um factor essencial para conseguirmos evoluir, tudo isto com apenas 

um só propósito, garantir uma melhor qualidade de vida para a nossa e futuras gerações. 

Ciente da parceria que a nossa estrutura têm com a YEPP (Youth of the 

European People's Party), congratulando desde já a actual CPN pelo prémio ganho em 

Fevereiro de 2017, é necessário continuar a surpreender os nossos homólogos, ou seja, 

prosseguindo as boas relações com a YEPP, bem como com todas as outras juventudes 

partidárias a nível bilateral, criando uma melhor relação com as mesmas que 

proporcionará uma troca de ideias e de experiências benéficas para a nossa estrutura.  

Somos uma Juventude assumidamente europeísta, temos que nos afirmar na 

Europa e dar o exemplo.  

Proponho que sejam feitas a nível nacional mais formações para dotar os nossos 

militantes de ferramentas para conseguir responder aos desafios europeus. A nível 

internacional proponho, tal como já referi, uma maior ligação com a YEPP e 

conversações permanentes com todos os membros a nível individual, através de uma 

plataforma que agilize o contacto e permita a partilha e debate de ideias (e políticas). 

Podem pensar que é uma proposta muito idealista ou que este tema não é 

relevante, mas reflitam sobre os seguintes casos. Uma europa que não têm um projecto 

de futuro não afetará a nossa geração? O crescimento de ideologias extremistas não 

colocam em causa a democracia que tanto preservamos? Não é necessário preparar os 

nosso jovens para resolver questões de segurança e/ou defesa nacional? 
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São questões que gostaria que a nossa JSD se debruçasse, de forma a expandir 

horizontes e melhorar a nossa imagem tanto a nível nacional como internacional, 

mostrando às juventudes europeias que neste canto da Europa há uma juventude que se 

preocupa com o futuro do velho continente. 


