
Juventude do Futuro

Hoje a JSD encontra-se com um problema grave, o seu futuro. O mundo à volta da Jota
está a evoluir e nós, a geração que devia de ter facilidade em acompanhar estas
tendências, estamos a ficar para trás. Queremos fazer política com as ferramentas que os
nossos pais fizeram, falamos como eles falam, vestimo-nos como eles se vestem, e
acabamos por nos comportar como eles se comportam, acabamos por nos afastar do que
nos faz ser Jota.

Neste momento, quem está a ler esta moção e acha que se seguem um monte de
preconceitos sectários, pode parar de ler, levantar-se e ver-se ao espelho. O que é que este
jovem tem de novo para oferecer?  O que é que este jovem quer de novo? Se as respostas
são continuar a fazer o que se fez até agora, então não somos nós que somos sectários,
mas és tu que és velho - nada contra os velhos, só contra os do Restelo.

O que queremos com esta moção, não é a mudança só pela mudança, mas sim porque
precisamos de recuperar o que fomos, mas à nossa maneira, como a nossa geração quer,
como a nossa geração é.

Por isso, propomos uma reforma. Não achem que queremos deixar de ser quem somos,
somos e continuaremos a ser os mesmo jovens, a mesma juventude, o mesmo partido.
Voltaremos sim a falar daquilo que importa, como importa, para as pessoas que importam,
os nossos jovens, os nossos eleitores, o nosso povo, os portugueses.

A dita reforma tem dois pilares: O Digital e o Institucional.

Num mundo em que todos os bebés nascem com um smartphone na mão é vital digitalizar
todos os procedimentos da JSD. Esta digitalização tem que ser acompanhada por uma
comunicação fresca, desempoeirada e rebelde, isto é, jovem basicamente.



A reforma também tem que ser institucional para que a Nacional deixe de ser um OVNI,
isolado em Lisboa, fechado na sede nacional, dependente das elites parlamentares, e
passe a ser um órgão a que todo o território recorre para ter voz na casa do povo e nos
mais altos órgãos do partido. Neste momento, não por culpa dos atuais responsáveis, as
estruturas nacionais da JSD e do PSD estão reféns de conjugações variáveis de grupos de
interesse (perceberam alguma coisa do que nós escrevemos? Sim, não? Nós também não
compreendemos muito bem quem controla os órgãos do partido, mas no decorrer do
congresso vão se aperceber, entre o caciquismo e o desespero, ao que nos estamos a
referir).

Reforma Digital:
● Renovação da imagem da Jota a nível gráfico;
● Renovar a mensagem capaz de chegar da mesma forma a um jovem de 16 anos,

como a uma jovem de 26 anos;
● Tornar a nossa estratégia de comunicação mais rápida (acreditamos que a política

não tem fins-de-semana), mais ágil, e mais relevante para as novas gerações;
● Criar um novo website com um sistema de gestão integrado de forma a que seja

coerente do nível nacional até ao nível local, que incorpore todo o trabalho político
(desde a parte eleitoral, à parte administrativa);

● Tornar a relação Militante vs. Jota mais digital, começando pelo processo de
inscrição e facilitando o acesso a informações das estruturas (assim como a
possibilidade de incorporar o voto eletrónico no futuro).

Reforma Institucional:
● Eleições diretas para o presidente da comissão política nacional e distrital (de forma

também a que todas as eleições sejam por listas);
● Propor a transição automática dos militantes menores para o PSD;
● Indicados da JSD à lista de deputados têm que ser sufragados através de eleições

primárias (podendo ser incluídos independentes na corrida à indicação para os
lugares das listas da Assembleia da República).

Caros congressistas, fazer a mesma coisa à espera de que o resultado seja diferente é a
definição de loucura. Em tempos em que esta é coletiva, cabe à JSD ser a voz da mudança,
segura, concreta e séria, sem extremismos, sem sectarismos, sem revoluções. Escolhemos
o caminho da reforma porque não queremos enterrar o passado, mas sim viver no presente
sabendo de onde viemos e para onde queremos ir, respeitando a nossa tradição e a nossa
história.

Terminamos dizendo, ser da JSD, infelizmente, já não é ser diferente, neste momento não
somos sexy. Deixamos para trás tempos de masoquismo, de purgas internas, lutas
intestinas, em busca do purismo ideológico, do pedigree político, quando sempre fomos o
partido mais português de Portugal. Sempre em discórdia, todos diferentes, mas em busca
do mesmo, por um Portugal melhor.


