
 
 

MOÇÃO DE ESTRATÉGIA BIÉNIO 2013-2015 

 

“O Futuro depende de nós” 
 
 
LISTA: A 

 
- 1.º O Porquê desta Moção e desta Lista: 

 
Passados que estão mais de seis meses, relativamente às transactas eleições 

ocorridas nesta concelhia (que ocorreram em termos extraordinários), importa 

reconhecer o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, e ao mesmo tempo, 

perspectivar desta forma o Futuro… Importa referir nesta fase preliminar que, é a 

consciência do sumptuoso trabalho desenvolvido em prol de um projecto comum que 

foi realizado durante meses que motivam desde já a elaboração desta moção e a 

constituição desta lista. É a responsabilidade do trabalho realizado, e ao mesmo tempo a 

consciência do desafiante trabalho que ainda temos pela frente que nos motiva e nos faz 

exaltar todo o nosso empenho neste projecto – Borba precisa e os nossos conterrâneos 

merecem! 

A JS tem que ter a consciência de que é a principal voz de esquerda dos jovens 

do concelho e, ainda tem como dever a luta pelos seus interesses. Porque a política é 

uma actividade digna e séria quando desempenhada em prol do interesse público, a JS 

não pode nem deve alhear-se das outras organizações juvenis. 

A JS Borba terá uma importante palavra a dizer na promoção do 

desenvolvimento do nosso Concelho, e para isso é necessário que todos os militantes e 

simpatizantes colaborem e se mobilizem em torno deste projecto que é de todos nós. 

A JS tem de ser muito mais do que a consciência crítica do PS, a JS tem de ser 

um factor de modernização do partido e de abertura a sensibilidades políticas nem 

sempre representadas no PS. A JS não pode premiar a hipocrisia, e para isso temos de 

ser capazes de reintroduzir a política na vida pública dos borbenses. Não podemos 

aceitar que o sistema político afaste os cidadãos da gestão da “coisa pública”. A 

dicotomia entre políticos e não políticos é a principal causa da descredibilização da 

própria classe política. Credibilizar a política implica que todos os cidadãos tomem a 

política como sua. Há que democratizar o acesso à política, e isto consegue-se em 

primeira linha esclarecendo os cidadãos, de modo a habilitá-los de instrumentos que 

lhes permitam uma participação consciente na tomada de decisão do poder político. 

É isto que nos propomos fazer, e para tal precisamos do precioso contributo de 

TODOS, sem excepção! 

 

 



 

 

- 2.º Política autárquica: 

 
No mandato que agora se inicia, propomo-nos desenvolver um trabalho profícuo 

em todas as vertentes, onde se possua uma representação activa, desde logo na 

Assembleia de Freguesia e na Assembleia Municipal, esforçando-nos seriamente por ser 

os porta-vozes dos anseios e inquietações dos jovens residentes do nosso Concelho, e 

dos nossos munícipes em geral, nomeadamente através da elaboração de moções, 

requerimentos e através da nossa participação pública e política. 

Ainda no plano da política autárquica, propomo-nos colaborar activamente com 

o PS, no que diz respeito às próximas campanhas, ao nível da participação e da 

mobilização. 

Propomo-nos igualmente a desenvolver novas ideias com vista à actualização do 

nosso manifesto autárquico. 

Propomo-nos também melhorar a participação dos militantes na composição das 

listas para as eleições autárquicas de 2017, assegurando representatividade em todas as 

freguesias. 

 

- 3.º Comunicação e Imagem: 
 

Propomo-nos a dinamizar o Blogue (ampliação do site: http://borba.jsevora.org/), 

de forma a torná-lo atractivo, para captar a visita de cibernautas de Borba e do exterior, 

e por conseguinte ficarem a par das nossas actividades e propostas. 

Comprometemo-nos a lançar um novo instrumento de comunicação à população, 

um pequeno jornal nos meses de Verão, e fazê-lo circular também via Internet, 

instrumento este que contemplará o desenvolvimento de matérias que fazem parte das 

nossas preocupações principais, designadamente: Acção Social, Solidariedade, 

Ambiente, Políticas de Juventude, bem como humor e outros conteúdos alternativos. 

 

- 4.º Debates e colóquios: 
 

A JS, na qualidade de organização política representativa da juventude do 

Concelho, deve preocupar-se em promover incessantemente o debate de ideias e o 

conflito de opiniões, na ânsia de se almejar a construção de um Concelho de Borba mais 

justo e equilibrado. A JS, como portadora dos ideais da esquerda moderna e moderada, 

deve pugnar intransigentemente pelo respeito dos valores fundamentais da Democracia, 

como é a Liberdade de expressão e de pensamento, e a promoção da Justiça Social e da 

equidade, como corolário básico do respeito pelas minorias. A JS deverá preocupar-se 

intransigentemente em dar voz a quem tem mais dificuldades em fazer-se ouvir, e neste 

sentido propomo-nos a realizar uma pluralidade de debates sobre as seguintes temáticas: 

- Desporto e suas implicações para o Concelho (com a presença de 

representantes das Direcções dos Clubes das sedes de freguesia); 

- Emprego e saídas profissionais para os jovens; 

- Ambiente e qualidade de vida; 

- O PDM e a sua revisão, perspectivas futuras. 

 



 

 

- 5.º Outras actividades: 

 

A JS como organização política de juventude que é, não pode ter apenas 

preocupações sociais e políticas, e por isso deve olhar para a juventude como base da 

sua sustentação e promover actividades lúdicas compatibilizando-as obviamente com os 

outros objectivos atrás mencionados. Deveremos, para tal desenvolver a seguinte 

estratégia: 

- Realização de um torneio de Pro Evolution Soccer; 

- Organização de torneios de Futsal; 

- Não será também de descartar a hipótese de se realizar uma Festa da JS com a 

presença de DJ´s convidados, com o fito de angariar fundos para a JS, para que no 

futuro possamos desenvolver outro tipo de actividades com interesse para a juventude 

do Concelho de Borba. 

- Outra das metas da JS será também a promoção do desporto alternativo, como 

por exemplo, a realização de torneios de paintball, provas de atletismo, e o desporto de 

aventura como rapell, e expedições florestais através de provas de orientação, passeios 

BTT e pedestres.  

Estas são apenas algumas propostas que poderão ser completadas com o 

contributo de todos os militantes. 
 

 
 
 
 

Como é óbvio, esta moção e esta nova lista que apresentamos, 

não têm a presunção de ter o monopólio das ideias e actividades 

para a JS, e neste sentido será importante apelar à participação de 

todos os militantes e ao mesmo tempo abrir as portas da JS à entrada 

de novos militantes com vontade de participar. 

Esta moção pretende essencialmente fomentar o debate 

interno e externo e contribuir decisivamente para a construção de 

um futuro melhor para o Concelho de Borba que todos amamos. 
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