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A Juventude Social Democrata da Região Autónoma dos Açores é uma 

organização política de juventude do Partido Social Democrata, cuja fundação 

data o ano de 1975.  

Ao longo destes já quase 50 anos de história, a JSD tem pautado a sua atuação 

política pela proximidade junto da juventude açoriana, sendo não só a voz do 

PSD juntos dos jovens, mas, e acima de tudo, a voz dos jovens junto do partido, 

independentemente da sua ilha de origem.  

De Santa Maria ao Corvo, para além de uma verdadeira escola de formação 

política e ideológica, a JSD tem sido uma estrutura que tem permitido ao 

PSD/Açores ter excelentes quadros políticos em várias vertentes, desde o poder 

local até ao poder legislativo. A JSD é uma verdadeira escola de líderes e de 

políticos, no presente e para o futuro. 

É de acordo com este contexto, que revela não só o peso político da JSD, mas 

também a sua importância para a revitalização dos quadros da social democracia 

dos Açores que proponho um aprofundamento da autonomia da estrutura, 

pedindo diretamente ao partido para que tenha em consideração as propostas 

explanadas neste documento temático.  

A educação, a habitação, a ação social, o emprego, a transição digital, as 

economias emergentes, o ambiente, a agricultura, as pescas e o turismo, entre 

tantas outras matérias, são temáticas extremamente importantes, para as quais 

devemos sempre olhar com grande sentido de responsabilidade, mas sem nunca 

descurar a vida interna da nossa estrutura, pois também merece uma atenção 

especial.  

Sem a nossa autonomia e sem os meios necessários para levar a cabo a nossa 

atividade fica mais difícil fazermos parte da solução, a solução que os jovens da 

nossa região tanto necessitam e que nós tanto queremos providenciar. 

Neste sentido, e de forma a otimizar o papel da JSD, proponho que o 

PSD/Açores reforce a autonomia da JSD/Açores da seguinte forma:  



1- Reforço da verba mensal atribuída à estrutura da JSD/Açores para 

que a mesma tenha mais capacidade de levar a cabo as despesas 

associadas às atividades pontuais dos diferentes níveis de 

administração da JSD. A obtenção de mais verba irá permitir o 

desenvolvimento de mais atividades junto dos mais jovens, sendo desta 

forma mais fácil incentivar a entrada de novos militantes;  

2- Apoio na aquisição e/ou possibilidade de utilização de algum (ou 

alguns) dos outdoors que o PSD/Açores possua nas nove ilhas dos 

Açores. Os outdoors são uma ótima ferramenta para dar a conhecer 

algumas das nossas propostas, bem como aumentar a visibilidade e a 

presença (não física) da nossa estrutura. 

3- Possibilidade de utilizar o sistema de difusão de mensagens (SMS 

Marketing) do PSD/Açores também para a JSD/Açores. O acréscimo 

desta ferramenta de comunicação iria não só aumentar o contacto com os 

militantes, bem como aumentar a informação que os mesmos têm sobre 

a vida/eventos da estrutura, o que por consequência aumentaria a 

participação dos militantes nos mesmos. 

4- Possibilidade de a JSD/Açores deter uma conta bancária própria. 

Esta permitiria à JSD/Açores gerir os seus próprios recursos financeiros, 

bem auxiliar no pagamento ou transferência de montantes relacionados 

com a atividade e eventos promovidos pela estrutura.  

5- Disponibilização de recursos financeiros à JSD/Açores para a 

criação/promoção de campanhas publicitárias nas redes sociais, 

jornais, revistas, entre outros meios de comunicação. Esta 

ferramenta, à semelhança dos outdoors, seria um ótimo complemento 

para a difusão da mensagem da estrutura, bem como uma forma de 

informar os jovens das propostas da JSD/Açores.  

A JSD deve ser vista como um braço direito do PSD, tanto na obtenção de novos 

militantes, na difusão da ideologia social democrata, na preservação do estatuto 

de CONFIANÇA que os açorianos depositam no nosso partido, bem como na 

defesa e na apresentação de propostas para os açorianos, sobretudo para os 

seus jovens.  



É desta forma, e com grande carinho pela estrutura que representamos, que 

considero que estas propostas podem alavancar a presença da JSD/Açores 

junto dos jovens dos Açores, bem como melhorar a vida interna e a renovação 

dos quadros da nossa estrutura.  

Não só ganhará a JSD com o reforço dos meios para exercer a sua atividade, 

como também ganhará o PSD com uma JSD cada vez mais forte e mais bem 

preparada para liderar a agenda política dos Açores. 

Uma JSD e um PSD unidos, jamais serão vencidos. Pelos nossos militantes e 

simpatizantes. Pelos companheiros e companheiras. Pelos nossos amigos e 

amigas.  

Juntos, porque “Primeiro está a Juventude Açoriana”. Viva à JSD! 

 


