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Car@s camaradas, 

Cumpre-me, de acordo com os Estatutos da Juventude Socialista, redigir o relatório de 
atividades e contas da Federação de Évora. Apesar de curto, devido às circunstâncias 
que levaram à realização antecipada da IX Convenção Federativa, este foi um mandato 
pleno de trabalho e dedicação. Foram cinco meses em que não houve um único dia em 
que não pensássemos em nós, na estrutura e na defesa dos nossos ideais e princípios. É 
com a mais completa das certezas que consigo afirmar que temos hoje uma estrutura 
mais madura e unida, mais capaz de fazer um bom trabalho político como compete à JS. 
Não se pode, no entanto, afirmar que tudo tenha sido um mar de rosas. Cometemos 
erros e aprendemos com eles, pois se não o fizéssemos estaríamos a enveredar por um 
caminho perigoso. 

Camaradas, termino esta curta mensagem de introdução com um especial 
agradecimento a toda a equipa dos órgãos federativos sem a qual todo o trabalho 
realizado não teria sido possível. Muito Obrigado! 

 
Por terem assumido papéis bastante centrais na atividade da Federação ao 
longo destes 5 meses, focarei em separado a ativação e reativação de 
estruturas concelhias da JS e a intervenção da JS nas Eleições Autárquicas. 
Para evitar alongar muito este relatório deixarei de parte as visitas 
esporádicas a concelhos a convite das estruturas locais do PS e da JS. 

 
Nos dias 25 e 26 de Junho, antes ainda da IX Convenção Federativa, mas já efetivamente 
na pele de dirigentes da Federação, acompanhámos o Secretário-geral da JS, João Torres 
pelos concelhos de Vendas Novas, Montemor-o-Novo, Évora, Portel e Reguengos de 
Monsaraz nos Roteiros da Austeridade. Com o objetivo de focar a prioridade do país na 
promoção de uma agenda de crescimento económico, vimos de perto os investimentos 
públicos realizados pelo nosso Distrito e estivemos em diálogo próximo com associações 
jovens. 

Já com os órgãos empossados, uma das primeiras prioridades que tivemos foi o 
estabelecimento de um novo plano de comunicação, pensado com seriedade e com 
recurso à experiência dos membros do Secretariado Federativo. Parte deste plano 
passou pela consolidação e amadurecimento da imagem da nossa estrutura, adotando 
os padrões estabelecidos pela estrutura nacional. Remodelámos o modelo de 
comunicação online, abandonando definitivamente o antigo blogue da Federação a 
favor de uma solução entre um site institucional e de um reforço da presença nas redes 
sociais onde mais facilmente atingiríamos o nosso público-alvo, os jovens. 
Considerámos desde cedo que tão importante como termos um trabalho político forte, 
é sabermos fazer passar a nossa mensagem. 
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No final do mês de Agosto, a cidade de Évora recebeu pela segunda vez a Universidade 
de Verão do PS (U.V.). Um momento importantíssimo de discussão política e de 
confraternização dentro do Partido. Fui, enquanto membro por inerência no 
Secretariado Federativo do PS, incumbido de estabelecer uma ligação entre a 
Organização da U.V. e as estruturas locais do Partido (nomeadamente a concelhia de 
Évora do PS). Durante todo o período da Universidade mantivemos um grupo forte e 
empenhado de voluntários que puderam assim assistir às aulas sem terem de suportar 
qualquer tipo de custos. 

Após o período das eleições autárquicas começou o período de eleições internas da 
Juventude Socialista durante o qual a Federação prestou todo o apoio necessário com 
os processos burocráticos às Concelhias. 

Durante o mês de novembro realizámos ainda algumas reuniões com entidades ligadas 
à educação que se prolongarão nos próximos meses. 

Ativação de Estruturas 

À data da nossa chegada aos corpos dirigentes da Federação de Évora havia 4 concelhias 
ativas. Foi por isso uma prioridade do Secretariado Federativo lutar pela reativação e 
ativação das estruturas concelhias. Mas resolvemos fazê-lo de forma faseada e 
responsável. Apontámos 4 concelhos como prioritários nesta estratégia de reativações: 
Alandroal, Montemor-o-Novo, Mourão e Portel. Em todos eles, os processos de 
angariação de militantes e de preparação das eleições internas já estão a decorrer. No 
concelho de Alandroal foi criada uma comissão instaladora que está a ser acompanhada 
de perto por um dirigente do Secretariado. Em Montemor-o-Novo e Mourão os 
militantes já reúnem para planear atividades. Tivemos ainda uma alegria quando, 
espontaneamente, um grupo de militantes e simpatizantes do concelho de Arraiolos 
(onde havia 4 militantes) apareceu com interesse em criar a concelhia, sendo que este 
processo eleitoral deverá decorrer nos próximos meses. 

Autárquicas 

Efetivamente, o papel da JS Évora nas autárquicas distritais começou nos Roteiros de 
Austeridade onde pudemos ver de perto bons e maus exemplos de gestão autárquica. 
No próprio dia da IX Convenção estivemos, em conjunto com o Secretário-geral da JS, 
presentes num encontro de jovens apoiantes da candidatura Viver Vendas Novas e 
acompanhámos a candidata de Mourão no Festival da Juventude de Mourão. 

Durante as últimas semanas antes das eleições lançámos as Jornadas Autárquicas onde 
procurámos mostrar os bons exemplos da gestão do PS em Câmaras Municipais e Juntas 
de Freguesia. Durante estas Jornadas passámos por Viana do Alentejo, Estremoz, Borba, 
Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Alandroal e Vila Viçosa. Estive pessoalmente, 
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enquanto Presidente da Federação, em 11 dos 14 concelhos do Distrito apoiando e 
dando força aos nossos candidatos. 

Contas 

A Federação de Évora não tinha, e continua a não ter, quaisquer fundos próprios. Todas 
as atividades desenvolvidas foram feitas com recurso aos fundos individuais dos 
militantes e todo o material adquirido e serviços prestados à Federação foram doados 
por membros do Secretariado em especial pelo Presidente. 


