


Relatório de Atividades
3 meses

Uma nova dinâmica, 
a mesma atitude!

JSD Distrital do Porto

2020/2022



Apresentação da Nova Imagem da Distrital

23 de dezembro



Participação do Presidente da CPD no 
encontro de Natal da JSD Póvoa de Varzim

23 de dezembro



Apresentação da nova equipa da JSD 
Distrital do Porto

28 de dezembro - 3 de janeiro



Pedido de Demissão da Ministra da Justiça 
e do Ministro da Administração Interna

5 de janeiro 



Gabinetes

• Abrimos a participação nos 
gabinetes da JSD Distrital do 
Porto a todos os jovens do 
distrito, militantes ou não, 
provando na prática o que 
anunciamos no congresso. 
Aqui quem vem por bem e 
com vontade de trabalhar é 
mesmo bem vindo!

6 de janeiro 



Reuniões iniciais de cada gabinete

Estudos Formação Comunicação

Autárquico Superior Básico e secundário
7-14 de janeiro



Reuniões dos Gabinetes



“Quiz Presidencial!”

8-14 de janeiro



Reunião com o PSD Distrital do Porto

9 de janeiro

• Para além da troca de cumprimentos institucionais e da 
articulação entre estruturas, desafiamos o PSD Distrital do 
Porto a criar na sede distrital um estúdio de som e imagem 
para uso das concelhias, da JSD e dos TSD.



Participação do Presidente da CPD num 
vídeo da JSD Maia sobre as presidenciais

16 de janeiro



Criação do Telegram

17 de janeiro https://t.me/jsddistritaldoporto



Reunião da CPD com os coordenadores e 
subcoordenadores dos Gabinetes

19 de janeiro



“Ao Teu Lado!”

23 de janeiro



A Semana do Distrito

7 de fevereiro

• A JSD Distrital do Porto não é 
só a sua Comissão Política 
Distrital. Por isso mesmo, 
criámos o resumo da semana 
do Distrito, ao domingo, por 
forma a ajudar a divulgação da 
atividade das concelhias e dos 
núcleos do distrito.



“Isto é Gozar com Quem Estuda!”

11 de fevereiro 



Reunião com a Federação Académica do Porto

12 de fevereiro



“Renovar para Ganhar” - Reunião da CPD 
com a CPN

22 de fevereiro



Reativação do Site da JSD

23 de fevereiro
http://distritalporto.jsd.pt



“Não há plano nenhum!”

25 de fevereiro 



Jovens Autarcas

26 de fevereiro 



Participação do Presidente da CPD na 
Iniciativa do PSD Campo e Sobrado

26 de fevereiro



Participação do Presidente da CPD na 
reunião do PSD Paredes

1 de março



Reunião com a Federação Nacional de 
Associações de Estudantes do Ensino Superior 
Politécnico

2 de março



Pedimos os programas políticos a todas as 
concelhias do país

4 de março



“Vacinação Estagiários da Área da Saúde!”

6 de março
https://bit.ly/3u1B5P8



“Conversas do Superior: PRR e o Ensino 
Superior”

13 de março



“Conversas do Superior: PRR e o Ensino 
Superior”

13 de março
https://bit.ly/31y2R9r



“Por um Estágio Condigno em Tempos de 
Pandemia!”

15 de março
https://bit.ly/3ufg5EL



Dia Nacional do Estudante

24 de março



“Dia Autárquico” 

25 de março



“Portugal não é só Lisboa”

27 de março
https://bit.ly/3m1pYTC



4194
+21%

5066



920
+16%

1068



122



Relatório de Atividades JSD Distrital do 
Porto - Primeiro Trimestre

• O presente relatório de atividades refere-se ao período compreendido entre 19 de dezembro de

2020 e 29 de março de 2021, correspondendo aos primeiros três meses de mandato desta

Comissão Política Distrital. A pandemia continua a colocar entraves a atividades que necessitam de

contacto presencial, mas o trabalho já arrancou, dentro do possível, através da via telemática.

• Deste modo, desde o início de mandato até ao presente, pode-se destacar o trabalho da

Comissão Política dividindo-o, essencialmente, em duas partes: Trabalho Interno e Trabalho Externo.

• Relativamente ao Trabalho Interno, destaca-se o trabalho realizado pelos gabinetes que

constituem a Comissão Política, dos quais se realça a primeira reunião feita entre o Presidente da

Comissão Política e os Respetivos Gabinetes (que decorreram durante o período compreendido

entre 7 e 14 de janeiro). Nesta sequência, os coordenadores de gabinetes e a Comissão Política

reuniram, a 19 de janeiro, para apresentação dos respetivos planos de atividades.
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• Ainda dentro desta temática, deve-se realçar também que a 17 de janeiro a JSD Distrital do Porto juntou-se ao

Telegram sendo a primeira Distrital do País a fazê-lo e a 23 de fevereiro procedeu à reativação do seu site. Apesar de

serem duas ferramentas de contacto com os nossos simpatizantes exteriores, considerou-se adequado anexar-se ao

trabalho interno a dinamização da imagem da JSD Distrital do Porto.

• Participámos ativamente, sempre em articulação com as concelhias, na escolha dos candidatos autárquicos no

Distrito do Porto.

• Relativamente ao Trabalho Externo, foram tomadas algumas posições políticas, devidamente aprovadas em

Comissão Política. Destaca-se o pedido de demissão da Ministra da Justiça e do Ministro da Administração Interna; a

campanha “Isto é Gozar com Quem Estuda!” onde se reforçou as falhas do Governo no apoio aos alunos em ensino à

distância” e, ainda a nível educativo, a campanha “Ao Teu Lado!” onde se tomou a posição de que “As avaliações do

primeiro semestre têm de acontecer o mais rápido possível, preferencialmente através das plataformas digitais”. Para

além disso, a JSD Distrital do Porto demonstrou-se crítica relativamente à falta de Planeamento Governativo.
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• Mais recentemente e já no mês de março, a JSD Distrital do Porto exigiu a “inclusão de todos os estudantes

de saúde em contexto de estágio em ambiente clínico no grupo prioritário de vacinação” e colocou-se também ao

lado dos Advogados estagiários, alertando para os impactos negativos que a pandemia causou relativamente à

conclusão dos respetivos estágios.

• Pronunciamo-nos ainda, no dia 27, contra a instalação em Lisboa da sede da Estrutura Europeia para o

empreendedorismo. O facto de ficar em Portugal é motivo de regozijo mas Portugal não é só Lisboa.

• Para além disso, é necessário elencar algumas das reuniões de trabalho realizadas com entidades externas.

Logo a 9 de janeiro, uma comitiva da JSD Distrital do Porto reuniu a Comissão Política do PSD Distrital do Porto.

• Preparando o caminho para as autárquicas, a Comissão Política da JSD Distrital do Porto reuniu com a

Comissão Política Nacional da JSD a 22 de fevereiro. Para além disso, reunimos com a Federação Académica do

Porto e com a Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico.
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• Relativamente a representações institucionais, o presidente da Comissão Política, Jorge Barbosa, participou

no convívio de natal da JSD Póvoa de Varzim, num vídeo da JSD Maia de apelo ao voto nas eleições presidenciais,

num webinar promovido pelo PSD Campo e Sobrado e numa reunião da Comissão Política do PSD Paredes.

• Para além do suprarreferido, a JSD Distrital do Porto também realizou a primeira sessão “Conversas do

Superior” que contou com a presença de Hugo Carvalho e Francisco Assis, num painel moderado pelo

coordenador do Gabinete do Ensino Superior, João Lourenço e finalizado pelo presidente da Comissão Política.

• Por fim importa destacar ainda a campanha digital relativamente às Eleições Presidenciais, através do “Quiz

Presidencial” e o assinalar do Dia Nacional do Estudante, através de um vídeo que recolheu os testemunhos de

vários estudantes do distrito do Porto. Procedeu-se ao início do “Dia Autárquico” onde todas as semanas será

apresentado um candidato a Presidente do PSD às Câmaras Municipais do nosso Distrito, sendo que esta

campanha se iniciou com a apresentação de Pedro Soares, candidato à Câmara Municipal de Vila do Conde.




