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Moção
“Reinventar a JSD”
Corre pela sociedade a ideia de que os jovens estão desinteressados na Política. É certo
que os exemplos negativos que assumem maiores proporções mediáticas têm
contribuído para o afastamento das formas tradicionais de participação política, dos
partidos e dos “políticos”, mas os jovens encontraram novas formas de participação. Se
é verdade que se tem tornado mais difícil atrair os jovens para as juventudes partidárias
e partidos políticos, não é menos verdade que encontramos muitos deles a fazerem
Política - a das causas concretas, muitas vezes inerentes à sua situação atual, e a dos
contextos informais - nas redes sociais, nos espaços de convívio com os amigos, etc.
Pensar a estrutura e funcionamento de uma juventude partidária atualmente tem de
partir desta realidade: quaisquer esforços para atrair os jovens para a velha forma de
estar na política e de fazer política estão condenados ao fracasso.
Cumpre-nos, por isso, sermos capazes de reinventar a JSD para que se transforme numa
verdadeira plataforma de representação da juventude portuguesa.

Uma JSD para todos e de todos
Sermos essa juventude partidária de cada vez mais, como ambicionamos, presume
levarmos a cabo um esforço permanente de abertura à sociedade e assegurarmos a
oportunidade de participação de todos.
Um grau de abertura crescente
Sermos essa plataforma de representação da juventude portuguesa apenas se alcançará
com um crescente grau de abertura - não apenas o da essencial tarefa de acolhermos
bem os que aqui querem estar e de os envolvermos desde o primeiro momento numa
dinâmica de trabalho positiva, mas a vontade de estarmos perto das organizações da
sociedade civil, principalmente as de juventude, de cooperarmos com elas e de
atrairmos os melhores para o nosso projeto. Devemos ambicionar ser um nó central
nessa rede de representação dos jovens portugueses, rejeitando qualquer ação de
condicionamento, e, pelo contrário, estando absolutamente disponíveis para receber, e
procurar proativamente, os seus contributos.
Cumprirmos esse objetivo depende também da capacidade de aproveitarmos o
contributo de todos: temos de ser capazes de inaugurar uma nova forma de produzir
pensamento político, promovendo a participação e a cidadania, com propostas
construídas por muitos, envolvendo-os, estimulando a consciência cívica e o
pensamento crítico, enriquecendo a democracia.

Não nos deve bastar o também necessário aumento do número de militantes; devemos,
ao mesmo tempo, valorizar o papel de cada um deles na estrutura, torná-los
construtores de um projeto comum, tê-los em consideração nos processos de decisão e
prestar-lhes contas regularmente.
Assegurar a oportunidade de participação de todos
Se somos uma juventude partidária inclusiva e interclassista, e se procuramos decisões
cada vez mais participadas, temos de assegurar que todos, independentemente do seu
ponto de partida, têm condições de participar nas atividades mais relevantes da JSD.
Num esforço, sempre necessário, de conciliação entre o ideal e o possível, devemos
pensar, repensar e encontrar soluções para que ninguém esteja impossibilitado de
participar nas atividades da JSD por razões de índole financeira.
Sermos a estrutura da igualdade de oportunidades e da meritocracia começa por aqui,
dando a todos a oportunidade de participarem, de contribuírem e de se valorizarem.

Transparência, transparência, transparência
O esforço começa por um intransigente compromisso de transparência, que permita a
qualquer um, em qualquer lugar, perceber como estamos organizados, como
funcionamos, o que fazemos. Qualquer vestígio de opacidade no processo de filiação,
em processos eleitorais ou na gestão financeira continuará a afastar os jovens e a retrair
o necessário progresso.
Um processo de filiação simples, rápido, digital e transparente
No que depende diretamente de nós, e no que depende da nossa ação junto do PSD, é
essencial que o processo de filiação se torne mais simples, mais rápido, mais digital e
mais transparente.
Ouvimos ou vivemos, repetidamente, os relatos da demora no processo, das dúvidas
sobre a fase em que se encontra o processo ou dos “vetos de gaveta”. Permitir que essa
seja a primeira impressão que um novo militante tem do funcionamento da estrutura é
caminho andado para que se sinta desconfortável e se afaste. Estamos obrigados a
promover as mudanças que dependem de nós e a exigirmos as mudanças que
dependem do PSD.
Um jovem que se queira juntar à JSD tem de: poder fazê-lo exclusivamente através de
meios digitais, otimizando e simplificando os processos já existentes e criando outros
que se mostrem necessários; poder fazê-lo através de um processo menos burocrático,
refletindo sobre a necessidade do conjunto de documentos solicitados e eventuais
alternativas; poder acompanhar, por meios digitais, o andamento do processo desde a
submissão até à sua conclusão; ter a segurança de um prazo máximo para a conclusão

do processo, prevendo-se, e cumprindo-se, deferimentos tácitos nas várias fases do
processo.
Processos eleitorais com regras claras e de informação pública de acesso livre
Os processos eleitorais, de qualquer nível e dimensão, são o âmago de uma estrutura
política democrática - processos eleitorais transparentes são parte relevante para a
nossa credibilidade interna e externa.
Devemos, por isso, introduzir todas as alterações regulamentares e procedimentais (e
estatutárias, se necessário) para que que todos, em qualquer parte, digitalmente ou
não, possam acompanhar os processos eleitorais da JSD: conhecendo os calendários, as
listas candidatas, os manifestos eleitorais, quando aplicável, e os respetivos resultados,
mantendo-se ainda atualizado um repositório de informação que permita aceder a estes
elementos para processos eleitorais anteriores.
Alterar tais regras e procedimentos não acabará com as situações de litígio eleitoral,
inerentes ao próprio processo democrático, mas revestirá os processos, e a própria
estrutura, de uma imagem de transparência que a valorizará interna e externamente.
Reinventar a relação entre eleitos e eleitores
A JSD deve ser um catalisador da atividade das estruturas locais, apoiando-as e
publicitando-os, e uma plataforma de divulgação das atividades e de interação entre os
militantes. A JSD é um somatório das suas partes - dos seus militantes, dos seus
dirigentes, das suas estruturas: núcleos residenciais, concelhias, distritais e nacionais,
pelo que criar meios de comunicação que agreguem o que fazemos cumpre,
simultaneamente, os fins de valorizar a JSD como um todo e de dar a oportunidade de
os militantes, e o público em geral, poderem acompanhar a nossa atividade.
Além disso, com recurso às ferramentas hoje existentes, é possível criarmos uma
plataforma que reinvente o relacionamento com os militantes e entre os militantes, o
que contribuirá para o envolvimento e compromisso de todos com a cultura da JSD.

Uma reinvenção necessária
Nós, na JSD Distrital do Porto, sentimos um enorme orgulho pelo percurso da JSD, pelo
que representa e pelo que conquistou ou ajudou a conquistar para os jovens
portugueses; os tempos que vivemos colocam-nos novos desafios e sermos capazes de
responder a esses desafios não é uma opção; é o único caminho para continuarmos, no
futuro, a lutar pelas gerações que representamos e pelo Portugal que queremos.

