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Relatório de Atividades JSD Distrital do Porto  

Segundo Trimestre 

O presente relatório de atividades refere-se ao período compreendido entre 26 de 

março de 2021 e 5 de julho de 2021, correspondendo ao segundo trimestre de mandato 

desta Comissão Política. A pandemia continua a colocar entraves a atividades que 

necessitam de contacto presencial, mas o trabalho continua a ser feito já com a retoma de 

atividades presenciais.  

Iniciamos o trimestre com uma nova rubrica, a “Quarta-feira de factos” onde 

pretendemos despertar o interesse em relação às mais variadas temáticas, apresentando 

os dados necessários para que se possam retirar as conclusões que se considerem 

adequadas, sem pretender moldar pensamentos, apenas fornecendo dados que façam as 

pessoas pensar. Ao longo das semanas apresentamos: 

• Dados que mostram a evolução anual das várias faixas etárias da sociedade 

portuguesa; 

• Dados relativos à evolução da carga fiscal em Portugal desde o ano de 1995 até à 

atualidade; 

• Dados relativos aos números de arguidos constituídos por corrupção, arguidos 

condenados por corrupção e penas de prisão efetivas por corrupção em Portugal, 

na última década; 

• Dados relativos aos números de inquéritos iniciados por corrupção e o seu 

desenvolvimento: os que foram arquivados, os que terminaram por outros 

motivos, os que terminaram por suspensão provisória do processo e os que deram 

lugar a acusação. 

• Dados sobre a evolução do número de menores institucionalizados no nosso país; 

• Dados relativos à diferença % de salário entre Homens e Mulheres; 

• Dados relativos à diferença entre ganho e renumeração mensal; 

• Dados relativos ao número de alunos matriculados no ensino superior privado por 

cada 100 alunos matriculados no ensino superior público; 

• Dados relativos à diferença entre a taxa de desemprego entre Homens e Mulheres; 

• Dados relativos à idade média com que as mulheres têm o primeiro filho em 

Portugal; 
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A partir de dia 16 de junho a Quarta-Feira de Factos passou a edição especial 

“Autarcas da JSD”, sendo que os dados são retirados de um inquérito realizado pelo 

Gabinete Autárquico Distrital realizado entre 21/12/2020 e 01/05/2021. Apresentamos: 

• Autarcas JSD divididos por Género; 

• Autarcas JSD separados por Idade; 

• Autarcas JSD separados por órgão de eleição; 

Continuamos com a apresentação dos nossos Candidatos à Presidência das 

Câmaras Municipais do Distrito, acompanhados por um Quiz sobre os mesmos: 

• Bruno Pereira, Matosinhos 

• Paulo Portela, Baião 

• Ricardo Sousa, Paredes 

• Maria Amélia Ferreira, Marco de Canaveses 

• Carlos Alves, Santo Tirso 

• Vitor Vasconcelos, Felgueiras 

• Simão Ribeiro, Lousada 

• Alexandre Costa, Paços de Ferreira 

• Miguel Santos, Valongo 

• Jorge Ascenção, Gondomar 

• Vladimiro Feliz, Porto 

• Aires Pereira, Póvoa de Varzim 

Prosseguimos com a publicação dos artigos de opinião, aberto a todos os 

militantes que queiram participar – Um Porto de Opinião: 

• Rui Pinto “Mea Culpa, Tua Culpa: O Enredo de uma História Mal Contada”; 

• Rui Ferreira “O Caso Marquês é mais do que um Processo Crime, O dinheiro e o 

Poder de mãos dadas”; 

• Guilherme Catarino, “Jovens na Política”; 

• Bruno Marques de Almeida, “Regresso do Ensino Secundário às Aulas 

Presenciais”; 

• Pedro Moreira, “O futuro do país está naqueles que não se interessam”; 
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• Maria Santos, “Quem tem amigos pode!”; 

• Bruno Bessa, “Formar Hoje, Ganhar Amanhã”; 

• Daniel Ribeiro, “Jogos de Cintura”; 

• Ana Lourenço, “Urgência de medidas macro para a redução de lixo em Portugal”; 

• Ana Delindro, “Os abusos de poder”; 

• Tomás Queirós, “Normalização dos Ideais”; 

No passado dia 2 de julho demos início a uma edição especial da rubrica “Um 

Porto de Opinião” focada nas eleições autárquicas, onde cada Presidente de Concelhia 

nos escreverá sobre o seu concelho. Demos início com Rui Pinto, do concelho de Baião.  

No dia 14 de abril de 2021 coorganizamos, juntamente com o PSD Distrital do 

Porto e o Instituto Francisco Sá Carneiro o Webinar “Juventude na Social Democracia”, 

que contou com a presença de Rita Marinho Batista, Marco Barbosa, Sofia Matos, Ana 

Raquel Azevedo e Isabel Guedes. 

Continuamos, através do Gabinete de Ensino Superior, com o webinar “Conversas 

de Superior”.  

• O tema do segundo webinar definiu-se como o “Regresso ao Ensino Presencial” 

ocorreu a 17 de abril de 2021 e contou com David Justino, Ana Gabriel Cabilhas, 

Ricardo Morgado e Frederico Freiras.  

Marcamos, nas nossas redes sociais, o dia 25 de abril como sendo um dos dias 

mais importantes da história portuguesa e parabenizamos o Partido Social Democrata. 

Tomamos uma posição pública relativamente às “ofertas” precárias e irrealistas 

relativas ao emprego jovem (30 de abril de 2021) e tomamos posição publica 

relativamente à medida apresentada pelo Governo sobre a alocação de quartos de 

estudantes para filhos de funcionários públicos, sob a frase “Uns são filhos outros são 

enteados!” (1 de maio de 2021). Tomamos ainda outra posição pública, a dia 10 de maio 

de 2021, a exigir a demissão de Eduardo Cabrita, MAI, sob a campanha “O Último a 

Sair”. 
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Através do nosso Gabinete de Formação, proporcionamos dois momentos de 

formação importantes para os nossos quadros.  

• A primeira, realizou-se a 22 de maio na Trofa, e contou com a presença de Sérgio 

Humberto, Aguiar Falcão e Almiro Moreira.  

• A segunda, realizou-se a 29 de maio em Penafiel, e contou com a presença de 

Sofia Matos, Tiago Sá Carneiro, Pedro Rodrigues, Marco Faria e João 

Montenegro.  

Por fim, a JSD Distrital do Porto foi marcando presença, através dos seus 

membros de Comissão Política nas apresentações de candidatura e outros eventos: 

• Carlos Alves, Santo Tiros – 8 de maio de 2021; 

• Vladimiro Feliz, Porto – 14 de maio de 2021; 

• Paulo Portela, Baião – 16 de maio de 2021; 

• Jorge Ascensão, Gondomar – 18 de maio de 2021; 

• Miguel Santos, Valongo – 29 de maio de 2021; 

• Aires Pereira, Póvoa de Varzim – 29 de maio de 2021; 

• Mariana Trigo, candidata JSD à freguesia de Reguenga – 5 de junho de 2021; 

• Presença na Gala Juventude D’Ouro, evento da JSD Distrital de Aveiro; 

• Simão Ribeiro, Lousada – 8 de junho de 2021; 

• Vitor Vasconcelos, Felgueiras – 10 de junho de 2021; 

• Participação no encontro Encontro Internacional de Jovens pela Venezuela, 

“Acuerdo de Salvación Nacional” a convite da Juventudes Voluntad Popular. O 

evento contou com a presença de Juan Gaidó.  

• Mário Ferreira, candidato JSD à freguesia de Vilarinho – 19 de junho de 2021; 

• Alexandre Costa, Paços de Ferreira – 21 de junho de 2021; 

• Reunião de Comissão Política Alargada em Matosinhos - 22 de junho de 2021; 

• Maria Amélia Ferreira, Marco de Canaveses – 25 de junho de 2021.  
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Fornecemos às nossas concelhias a possibilidade de comunicar melhor, designadamente: 

1- Conta Zoom 

2- Conta StreamYard 

3- Estúdio na Sede Distrital para captação de imagem, vídeo e som. 

 

Continuaremos a trabalhar, agora com o foco ainda mais colocado nas eleições 

Autárquicas de Setembro, sempre com o nosso “Porto de Trabalho” em evidência.  

 

 

 

 

 

 


