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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 para o mandato de 
2013/15. Longe de querer entrar em descrições exaustivas de todas as atividades, 
reuniões, visitas, debates e demais eventos em que os órgãos da JS Évora 
estiveram presentes ou realizaram, este relatório tentará primar pela brevidade 
focando os pontos-chave. 

Consigo hoje, com a mais completa das certezas, afirmar que temos uma estrutura 
mais madura e unida, mais capaz de fazer um grande trabalho político, como 
compete à JS. Ainda que não se possa afirmar que tudo nos correu a bem ou que 
o nosso trabalho tenha sido sempre bem reconhecido, foram dois anos 
extremamente produtivos e recompensadores. 

Mantivemos uma presença constante nas reuniões dos órgãos do Partido 
Socialista, devendo-se salientar que apenas uma vez aconteceu que tenham 
faltado mais de 2 (em 7) dos representantes da JS na Comissão Política Distrital 
do PS. A nossa presença, definitivamente notada, ajudou-nos a alcançar um nível 
merecido de respeito e consideração pelas estruturas do Partido, o que ajudou a 
estabelecer importantes pontes para o futuro. 

Ativação de Estruturas 

Durante este mandato, foram ativas as estruturas de Montemor-o-Novo, 
Arraiolos e Estremoz. De todas estas, apenas a estrutura de Montemor-o-Novo 
não concluiu o seu processo de reativação no período eleitoral de 2015 por falta 
de militantes, uma situação que será resolvida a curto prazo. 

Aproveitando uma nova provisão dos estatutos da Juventude Socialista (Artigo 
110.º-A), foram convidados militantes da JS em concelhos sem estrutura ativa, a 

tomarem o papel de Militantes de Contato, com vista a uma possível criação de 
estrutura nesses mesmos concelhos. 

Outras Atividades 

De entre dois anos repletos de atividade e, como já foi dito, para evitar ser 
excessivamente exaustivo, destacaremos a seguir uma curta lista de atividades a 
destacar. 

A Educação está sobre ataque – Numa altura em que o sistema educativo em Portugal 
estava sobre um ataque cerrado do Governo da Direita, a Federação de Évora da 
Juventude Socialista criou, em colaboração com um realizador independente (Pedro 
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Roque) de Reguengos de Monsaraz, o seu primeiro vídeo temático. Este vídeo pode ser 
consultado no site da Federação de Évora da Juventude Socialista. 

Comunicados – Foram lançados vários comunicados e mensagens para a comunicação 
social, dos quais destacaríamos, pelo alcance que tiveram: “ADEUS - A Distrital de Évora 
da Juventude Socialista dá os parabéns a Vítor Gaspar” – uma mensagem de despedida 
ao ex-ministro das Finanças; “Sabemos de alguém que deveria ser recolocado!” – nota 
enviada sobre os processos de recolocação de professores, “Diga trinta e três” – nota 
sobre o fecho de escolas no Alentejo (foram encerradas 33 escolas em 2014). Todas 
estas mensagens poderão ser encontradas no site da Federação de Évora da JS. 

Eventos Nacionais – Recebemos no nosso distrito vários eventos de cariz nacional, dos 
quais destacaremos a visita do Secretário-geral da Juventude Socialista no âmbito dos 
Roteiros da Interioridade, em Abril de 2015 e a versão alentejana do Vamos Pela 
Esquerda, um Fórum de construção do Programa Eleitoral da Juventude Socialista, 
realizado em Vimieiro, em Maio de 2015. 

Legislativas 2015 – O processo das legislativas começou, para nós, bem antes de 4 de 
Outubro. Avançámos logo em Abril com as nossas próprias propostas (ver ponto a 
seguir) e estabelecemos processos prévios de campanha. Na altura da criação das listas, 
tivemos a oportunidade de indicar os nossos candidatos, tendo entregue uma lista 
ordenada de 3 nomes, sendo que o último destes acabou por ser escolhido numa 
votação apertada em Comissão Política Distrital do PS. Durante a campanha estivemos 
presentes, ao lado dos candidatos do PS, tendo eu próprio sido indicado como 
Mandatário Jovem. 

#Alentejo2030 – Deixo, na minha opinião, o melhor para o fim. O #Alentejo2030 foi um 
projeto da Federação de Évora da Juventude Socialista para criar o seu próprio 
“Programa de Governo para o Alentejo”. Compilando 30 das nossas propostas para o 
Alentejo do Futuro, criámos um pequeno livro que foi enviado a todos os líderes 
distritais e concelhios do PS, bem como a camaradas da Juventude Socialista. Até 
António Costa recebeu em mãos a sua própria cópia! O resultado final foi o que 
queríamos, muitas das nossas propostas integraram o programa para o Distrito e, 
esperamos, irão contribuir para um futuro melhor. 

Relatório de 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 pelo Presidente e restantes membros do Secretariado. 

http://jsevora.org/blog/2014/03/02/parabens-a-vitor-gaspar/
http://jsevora.org/blog/2014/03/02/parabens-a-vitor-gaspar/

