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1. INTRODUÇÃO 

O papel e contributo que as juventudes partidárias podem dar ao país foi sendo 
adaptado ao longo dos tempos. 

Se a preocupação com a renovação das fileiras de militantes de um determinado parti-
do foi a razão primária para a fundação das juventudes partidárias, ao longo do tempo 
essas estruturas passaram a desempenhar, em complementariedade, um papel de 
natureza formativo. 

Os partidos políticos portugueses, e não só, perceberam que não basta terem jovens. 
Esses jovens deveriam possuir a necessária formação à defesa dos príncipios que 
qualquer partido representa, pois sem esses princípios, o próprio significado político e 
social de determinado partido vai-se esvanecendo quanto mais se for afastando da sua 
fundação. 

Tornou-se essencial para os partidos políticos que as suas juventudes, ou, ainda que 
não a tenham, permitam a criação de programas de formação para os mais jovens 
militantes. Não numa prespectiva de massificação do pensamento político, mas de 
explicação e exemplificação do papel que determinada ideologia pode ter na socie-
dade portuguesa. 
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Explicar o funcionamento das nossas instituições democráticas, os princípios basilares 
de um partido ou da sua juventude partidária são mecanismos de aproximação dos 
jovens das instituições que desempenham papéis diferentes, mas vitais, na nossa 
democracia. Esta aproximação é decisiva para, por exemplo, atuarmos na diminuição 
das elevadas taxas de abstenção em atos eleitorais. 

É deste diagnóstico, feito não só pela estrutura regional da JSD/Açores, mas também 
pelas suas próprias estruturas locais que nasce o FORMA+. 

Um programa de formação, criado para responder a esta realidade, que vai surgindo 
como pedidos de informação e formação por todos os Açores e que agora encontra, 
debaixo do mesmo teto organizativo, uma resposta. 

Sendo objetivo do programa FORMA+ a resposta a pedidos já feitos para que 
formações com estes conteúdos e objetivos se realizem, naturalmente, que pretende 
percorrer todas as ilhas dos Açores, juntando os militantes de cada uma das nossas 
nove parcelas nas sedes da JSD/Açores. 

Este programa formativo, junta-se à Universidade de Verão Açores como um comple-
mento no apoio à formação dos jovens quadros do PSD. 
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2. OBJETIVOS GERAIS

Criação de um programa formativo formal da JSD/Açores com três áreas essenciais: 
1. Instituições Democráticas Nacionais e Regionais
2. Partidos Políticos e Participação Civíca na vida democrática  de Portugal
3. PSD e JSD - história, prinícipios e funcionamento

3. PÚBLICO-ALVO

O programa FORMA+ está destinado a jovens na Região Autónoma dos Açores. 
Atendendo ao carácter abragente dos conteúdos formativos, o programa FORMA+ é 
destinado a militantes e não militantes. 

4. METODOLOGIA

A realização de um evento do programa FORMA+ deverá ser coordenado com a CPI 
da ilha onde se realize, e de forma geral, ser pedida por essa estrutura local da 
JSD/Açores, tornando-se numa atividade da estrutura local e não da estrutura region-
al. 

O programa FORMA+ é um programa de formação formal, com a utilização de méto-
dos expositivo para a transmissão de informação. 

De forma complementar, nos eventos a organizar em cada uma das ilhas, poderão ser 
utilizados outros métodos formativos, como o brainstorm e trabalho em grupos. 

Tempo de cada um dos eventos: nunca superior a 1h30min. 
Locais: Salvo necessidade de espaços maiores por grande volume de inscritos, a real-
ização dos eventos deve ocorrer nas sedes locais da JSD/Açores. 
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5. CONTEÚDOS 
FORMATIVOS

TEMA 1 - INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS NACIONAIS E REGIONAIS
1.1 Os poderes democráticas: legislativo, executivo e judicial. 
1.2 Funcionamento do processo legislativo
1.3 Funcionamento do poder executivo. 
1.4 Eleições e actos eleitorais
1.5 A autonomia dos Açores e os órgãos de poder regional dos Açorianos. 
1.6 Funcionamento do processo legislativo nos Açores
1.7 Funcionamento do poder executivo nos Açores. 
1.8 Métodos de participação cívica no processo de decisão e funcionamento das insti-
tuições democráticas portuguesas

TEMA 2 - PARTIDOS POLÍTICOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA DOS JOVENS
2.1 Partidos Políticos e Ideologias: uma resenha histórica.
2.2 Papel social e democrático dos partidos políticos
2.3 Métodos de participação na vida interna de um partido político. 

TEMA 3 - PSD E JSD - HISTÓRIA, PRINCÍPIOS E FUNCIONAMENTO
3.1 Fundação e resenha histórica breve do Partido Social Democrata
3.2 A Social Democracia
3.3 Princípios fundacionais do PSD
3.4 Símbolos do PSD e significado histórico
3.5 Organização territorial da JSD
3.6 Lutas históricas da JSD
3.7 Métodos de participação na vida interna do PSD e da JSD. 

6. COORDENAÇÃO

O programa FORMA+ é coordenado pelo vice-presidente coordenador da 
JSD/Açores, Luís Pereira.
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