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EDITORIAL
A Juventude para a Democracia (JpD) é o movimento político juvenil do MpD que surgiu de 
forma espontânea em 1994, aglomerando os jovens militantes do partido. Em 1996 foi realizada, na 
cidade da Praia, a sua primeira convenção, na qual foi eleita a primeira Comissão Política Nacional 
presidida pelo companheiro Paulo Monteiro, que ficou a frente da organização até o ano 2000, altura 
em que foi sucedido por Loureço Lopes. 
Ao longo da sua História a Jota Ventoinha ainda teve como presidentes os companheiros Alcides de 
Pina, Fernando Elísio Freire, Miguel Monteiro e Herménio Fernandes. 
Desde de 2013, que se pretendeu criar um novo figurino da JpD, com uma refundação que tem tido 
implicações diretas e sem precedentes no seu funcionamento e na sua utilidade para faixa juvenil 
cabo-verdiana. 
As problemáticas sociais provenientes das drogas e do álcool, o desporto juvenil, a solidariedade 
social, a aproximação à comunidade estudantil, a educação e a instrução cívica, politica e cultural 
da juventude, hoje são campos efetivos de atuação da JpD, cuja refundação e reestruturação da 
JpD permitiram e contribuíram para a consolidação deste modelo inovador de funcionamento desta 
estrutura que foi devolvida aos jovens e a resolução dos seus problemas.  
É assim que a com esta nova ideia de organização juvenil de cariz político se implantou como um 
critério de autonomia, responsabilidade e comprometimento com as causas maiores da juventude. 
A atual direção da JpD, presidida pelo companheiro Euclides Silva, foi eleita há um ano, na 2.ª As-
sembleia Geral, que decorreu de 02 a 03 de junho de 2017, na Cidade Praia. Na altura constatou-se 
que havia um défice de comunicação na organização que urgia por cobro. Muitos dos delegados 
presentes desconheciam a maioria das iniciativas levadas a cabo pela equipa cessante. Para fazer 
face a tal situação, a direção eleita, na sua primeira reunião, decidiu que era necessário revolucionar 
a forma de comunicar da JpD. 
A primeira medida foi a dinamização da então pagina de facebook, dando-lhe um novo nome, mais 
curto e mais fácil de memorizar-se, com isso, ganhou-se mais de 4 mil novos seguidores na pagina. 
Lançou-se logo de seguida o site institucional que tem sido a morada da JpD no mundo virtual, onde 
as atividades mais relevantes são publicadas regularmente. 
Agora é vez de apresentar aos jovens cabo-verdianos, aos associados, amigos, simpatizantes e 
seguidores da JpD a “Revista Jota Em Ação” que traz a síntese das atividades realizadas ao longo 
do primeiro ano de mandato. 
Esta revista será, em complemento com outras plataformas de comunicação, mais uma forma de 
expor as atividades que se realizaram em prol da juventude cabo-verdiana. Cabe a JpD propor, 
lançar o debate e apresentar soluções que melhorem a qualidade de vida daqueles que vivem no 
nosso País.  
Assim, as atividades da JpD visaram sempre lançar um repto claro de ver o futuro com uma visão 
inovadora e com perspetivas inclusivas e desenvolvimentistas, nomeadamente em relação à Econo-
mia e ao emprego, ao Empreendedorismo Jovem, à Investigação Científica e Tecnológica, a quali-
dade de vida e responsabilidade com os destinos de Cabo Verde. Bem como um desafio de abraçar 
grandes causas como a Igualdade de oportunidade, o Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, 
a Intervenção Cívica e Politica, a Coesão Social e a Solidariedade Inter geracional. 
Pois acreditamos que a idade é um referente biológico e normativo importante, porém insuficiente, 
logo no nosso modus operandi a juventude é um conceito que requer novas aproximações e novas 
perspetivas que situem os jovens cabo-verdianos como sujeitos da vida política, social, cultural e 
económica da nossa sociedade.
Nesta edição da “Revista Jota em Ação” o leitor poderá encontrar a coluna do Secretário-Geral, a 
grande entrevista com o presidente da JpD, bem como as várias assembleias concelhias realizadas, 
entre outros assuntos que marcaram o dia-a-dia da JpD no último ano. 

Boa leitura!
A Direção da JpD 
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ENTREVISTA

Quem é Euclides Silva?

Sou natural de S. Salvador do Mundo, 
onde fiz os meus estudos primários, fiz o 
liceu em Assomada e os estudos superio-
res na Praia e em Lisboa, onde conclui, 
em 2012, o mestrado em Antropologia 
Social e Cultural no Instituto de Ciên-
cias Sociais da Universidade de Lisboa.         
Tenho um percurso igual a maioria dos 
jovens da minha geração, fui trabalha-
dor estudante durante boa parte do meu 
percurso académico. Após concluir os 
estudos universitários, fiz estágios pro-
fissionais, fui professor de ensino secun-
dário e no ensino profissional, e até de-
zembro de 2017 trabalhava no gabinete 
do Sr. Presidente da República, Dr. Jorge 
Carlos Fonseca.

Euclides Silva
Presidente da Juventude Para Democracia de Cabo 
Verde (JPD).

Sempre tive a paixão pela política e ainda no tempo de liceu fui convidado a entrar na JpD, pelo então 
dirigente da Jota, Adilson Zego e militei no MpD em 2005.  Nas autárquicas de 2016 fui candidato Nº 2 
nas listas do MpD à Câmara Municipal de S. Salvador do Mundo, onde neste momento sou Vereador da 

Juventude, Cultura e Desporto.

Qual tem sido o papel da JPD junto da             
juventude?

A JpD tem tido um papel muito ativo junto da juven-
tude. Todas as nossas atividades e as nossas ações são 
desenhadas pensando na juventude, nos estudantes, 
nos alunos, nos jovens trabalhadores, nos jovens em-
presários, nos desempregados e damos especial aten-
ção aqueles que já não acreditam na política.
Estamos em contacto permanente com as associações 
juvenis e associações representativa dos estudantes 
para ouvir os seus anseios, também discutimos com 
eles as nossas propostas e as ações que pretendemos 
desenvolver. Para nós, a contribuição de todos é im-
portante para que possamos ter uma JpD cada vez 
mais robusta e mais sintonizada com a juventude. Dai 
a nossa postura aberta e dialogante com todos, inde-
pendentemente se são nossos associados.

Qual a importância da formação política 
para os jovens?                                                          

A formação política para nós é fundamental. Hoje vive-
mos num mundo que está a transformar todos os dias. 
É necessário que a forma de fazer política       também 
acompanhe esta nova dinâmica. Dado a importância 
que damos a formação, criamos a nossa Universidade 
de Verão no ano passado e já estamos a trabalhar na 
segunda edição para meados de setembro deste ano. 
Também, aproveitando das excelentes relações que te-
mos com a Juventude Social Democrata (JSD) de Por-
tugal, enviamos uma delegação de 5 dirigentes da JpD 
para participar na Universidade de Verão em Portugal 
no ano passado. Ainda temos um conjunto de outras 
formações que temos estado a promover em parceria 
com as nossas concelhias sobre “a história e os funda-
mentos ideológicos da JpD”, “princípios e valores da 
JpD”, “estrutura e funcionamento da JpD”, “importân-
cia das TICs na Comunicação Política” e outros temas 
sobre a cidadania, a prevenção ao uso abusivo do ál-
cool, a regionalização, só para citar alguns exemplos.
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Qual a ligação entre o Movimento Para    
Democracia - MPD e a Juventude Para                
Democracia - JPD?

A JpD é o movimento político juvenil do MpD e a 
nossa ligação ao partido é de carater identitário,   ideo-
lógico e de parceria, tendo em conta que comungamos 
dos mesmos valores. Mas a autonomia da JpD está 
consagrada nos seus estatutos, tendo os seus órgãos 
próprios e o seu próprio programa de atuação. 
Tendo em conta as excelentes relações que temos com 
os dirigentes do MpD, reunimo-nos sempre para con-
certar e programar algumas atividades, nomeadamen-
te, aqueles que exigem a participação do partido.

Será que o governo tem adaptado medidas 
favoráveis para juventude?

Claro que sim. Cabo Verde é um país jovem e todas 
as políticas implementadas pelo governo dão resposta 
positiva às necessidades da nossa juventude. 
A nossa juventude ainda tem muitos constrangimen-
tos pela frente desde a falta de emprego, passando 
pelo financiamento à formação e ao empreendedoris-
mo. Também, são os jovens os maiores afetados pelos 
males sociais, nomeadamente o consumo de álcool e 
outras dragas, etc. Mas o governo está focado na reso-
lução destes problemas. As mediadas já tomadas e as 
reformas em curso fazem-nos acreditar que até o final 
do mandato em curso teremos um cenário diferente.

Qual a sua perspetiva relativamente a última 
sondagem que confirma a queda de confian-
ça dos eleitores nos politico?

Estes dados são preocupantes e apela-nos para uma 
reflexão sobre a forma de fazer política nos dias de 
hoje, em que assistimos o ressurgimento do populis-
mo. No entanto, há países com tradições democráticas 
bem mais antigas que a nossa, e os dados são piores 
que os nossos, a abstenção eleitoral atinge percenta-
gens elevadíssimos. 

O jornalismo é considerado o quarto poder, 
qual a sua opinião sobre a relação entre os 
jornalistas e os políticos sabendo que a ima-
gem é ponto forte para os políticos?

Para mim, a relação que deve existir entre os                        
jornalistas e os políticos é de respeito mutuo. Os jorna-
listas, numa sociedade democrática como a nossa, têm 
um papel importante a desempenhar na fiscalização 

do trabalho dos políticos, mas também em informar 
os cidadãos sobre o que acontece no país e no mun-
do. Este exercício deve ser feito com total liberdade, 
mas com respeito pela diferença e pelo bom nome dos 
envolvidos. Quando há conflitos, o que é normal em 
democracia, há instancias próprias para resolver os di-
ferendos. O Importante, nestes casos, é que as institui-
ções funcionem, como está a acontecer agora.

Sr. Presidente, neste um ano, qual é o               
balanço que faz à frente da Jpd? Qual a sua 
ambição politica?

O balanço que faço é extremamente positivo. Neste 
ano de mandato, a JpD deu um salto enorme com as 
atividades que tem desenvolvido. Já temos estruturas 
concelhias operacionais em todas as ilhas, faltando 
apenas empossar a concelhia da Brava e do Sal. Na 
Boavista e no Maio que as nossas concelhias estavam 
inativas há mais de 10 anos, já conseguimos reergue-
-las e estão a fazer um trabalho interessante. Alias, as 
nossas concelhias estão mais dinâmicas do que nunca, 
porque desde a primeira hora dissemos que o espaço 
natural da Jota deve ser as concelhias, nas localida-
des que é sítio onde as coisas acontecem. Quem segue 
as nossas concelhias nas plataformas digitais podem 
confirmar isso mesmo. 
Outra aposta ganha neste primeiro ano de mandato 
foi a comunicação. Lançamos o nosso website, no fa-
cebook já temos milhares de seguidores e os nossos 
eventos tem mobilizado centenas de jovens. A minha 
ambição e continuar a trabalhar em prol da JpD e da 
juventude cabo-verdiana nos próximos anos e ser útil 
ao meu país. 
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fotoreportagem

JPD apresenta novo website
A Juventude para a Democracia (JpD) apresentou, no passado dia 15 de Julho , 
o seu website, na Cidade da Praia, como nova ferramenta de comunicação para 
manter a juventude cabo-verdiana melhor informada e reduzir a distância entre 
a suas estruturas nacionais e concelhias.

O presidente da JpD, Euclides Silva, explicou que esta é uma nova fase da organização que “sem-
pre esteve preocupada” com a juventude cabo-verdiana e os desafios do futuro, mas também pre-
tende apostar numa “juventude de excelência” e capaz de dar um “grande contributo” na promoção 
da cidadania, dos seus direitos e da inclusão em Cabo Verde.
Segundo o líder da juventude “ventoinha”, esta nova ferramenta de comunicação, além de manter 
a juventude cabo-verdiana melhor informada, quer sobre a organização, quer sobre os temas que 
inquietam a sociedade, pretende reduzir a distância, também, com os jovens cabo-verdianos no 
país e na diáspora.
“Vai ser um espaço para a partilha de todas as actividades da jota, seus principais instrumentos, 
como os estatutos, moção de estratégia e intervenções públicas de dirigentes da JpD fazem, mas 
também é uma maneira de receber os contributos da juventude para a organização”, explicou Eucli-
des Silva citado pela agência cabo-verdiana de notícias.
Através do www.jpd.cv, o presidente da JpD quer que mais jovens adiram às suas ideias e partilhar 
os princípios e valores da organização, que tem a ver com a democracia, a liberdade e respeito dos 
direitos humanos.
Diz a mesma fonte que, em relação aos desafios da organização, Euclides Silva apontou a questão 
do ensino superior que quer, juntamente com o Governo, debater como resolver a situação dos 
muitos estudantes que têm problemas de dívidas e o tempo da equivalência que os estudantes que 
estudam fora do país têm de esperar para obter o reconhecimento, sem esquecer o desemprego.
Depois da apresentação da website, a JpD promoveu uma formação política sobre “A importância 
das TIC na comunicação política”, ministrada pelo  docente universitário, Isidoro Gomes.
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Dirigentes da JpD 
doam sangue ao 

HAN
No âmbito do Dia Mundial do Doa-
dor de Sangue, que se assinalado, 
no dia 14 de Junho, os dirigentes 
da JpD associaram-se a comemo-
ração da data e doaram sangue, 
na manhã do dia 13, no Hospital 
Central da Praia.
Segundo a  vice-presidente da JpD, Nadine Tavares, a intenção do grupo é assinalar o Dia Mundial 
do Doador de Sangue assim como fazer a diferença com um gesto simbólico. Salientou ainda que 
o grupo vai assumir um compromisso de doar pelo menos duas vezes  por ano, e por outro lado 
sensibilizar e criar mais doadores voluntários a propósito de salvar e melhorar a saúde e a qualidade 
de vida dos doentes
 O Diretor de Banco de Sangue do HAN, Carlos Neves, congratulou a associação e apela para que 
este ato simbólico sirva de incentivo a outras instituições e associações visto a necessidade de   
sangue e pouca adesão dos doadores.
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JpD assinala o Dia Internacional da 
Juventude

A Juventude para a Democracia, JpD, assinalou o dia Internacional da Juventu-
de com uma conversa aberta com o Primeiro Ministro, Dr. Ulisses Correia Silva. 
O evento aconteceu na tarde de sábado, 12 de agosto,  no espaço XPTO e con-
tou com a participação de mais de duas centenas de jovens oriundos de vários 
bairros da capital.

O líder ventoinha, que esteve na Cidade da Praia reunido em conversa aberta com jovens da JpD, 
desafiou-os ainda a aproveitarem as tecnologias da nova era global aberta ao mundo.
“O processo de desenvolvimento do país é uma construção humana, mobilizada por homens e 
mulheres capazes de transformar riquezas naturais em saúde, educação, rendimento e emprego”, 
suscitou Ulisses Correia e Silva que realçou que a juventude deve acreditar no país.
O chefe do governo disse ainda que Cabo Verde tem de cultivar jovens “de excelência, descomple-
xados, diferentes, globais na relação com o mundo aberto ao conhecimento”, tendo realçado que 
JpD é também num movimento aberto de cidadania para jovens.
Para o tambem lider de MPD , Cabo Verde preci-
sa de mulheres e homens capazes de desenvol-
ver todas as suas potencialidades e de acreditar 
que podem superar a situação actual ou o esta-
do que vigora os anos anteriores.
Por seu turno, o presidente da Juventude para 
Democracia (JpD), Euclides Silva, que foi elei-
to recentemente, advogou que os jovens devem 
ser proativos, cultivar a paz, terem a esperanças 
e lutar para alcançar os seus objetivos.
“O nosso propósito é que a JpD seja forte em 
cada concelho e a voz da juventude”, sublinhou, 
avançando que a ideia é transformar a JpD num grande fórum de debates e de intervenções de 
pessoas ligadas ao mundo da política, académico, de governação, apostar na formação política, 
incentiva-los a terem uma participação cívica cada vez mais ativa.

Intervenção do Dr. Ulisses C. Silva
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Intervenção do Presidente da JPD

Momento cultural



JpD promove ciclo de conferências sobre 
OE 2018

Olavo Correia foi o convidado da Juventude do MpD para falar do Orçamento do Estado para o 2018 
e as oportunidades para a juventude, disse que o Estado não cria soluções para pessoas concretas 
e individuais, mas sim cria as condições “o ecossistema”, para que os jovens possam realizar-se.

“Cabe ao Estado criar as condições, criar o ecossistema, dar uma boa educação, garantir o acesso 
ao financiamento e criar as condições para que os jovens que têm ideias possam empreender, e 
possam transformar essas pequenas ideias em grandes projectos e em grandes empresas”, disse.
Olavo Correia salientou ainda que é preciso acabar com a ideia de que existe um Estado maravilho-
so que cria soluções para cada uma das pessoas, mas sim imprimir a ideia de que com a parceria 
entre o indivíduo e o Estado é possível realizar um mundo melhor para todos.

O encontro que aconteceu no auditório do campus do Palmarejo da Uni-CV, na Cidade da Praia e 
foi promovido pela JpD, no quadro de um ciclo debates sobre as oportunidades da juventude que 
constam do Orçamento de Estado.

É também uma forma integrar a juventude no debate do Orçamento do Estado para 2018, conforme 
explicou o presidente da juventude partidária, Euclides Silva.
O Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) é de 61,254,8 milhões de contos, e prevê “soluções 
efectivas” para a economia cabo-verdiana a nível do financiamento, dos transportes aéreos, maríti-
mos com condições que permitam gerar empregos e rendimentos.
Vai permitir um crescimento económico de 5,5 por cento (%), com um défice público de 3,1%., se-
gundo as previsões do Governo.
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A JpD promove conferência sobre              
“a Política na era da Globalização: o que 

se espera da juventude?
A conferência que teve como palco a Livraria Pedro Cardoso, na Cidade da 
Praia, teve ainda como oradores o Ministro da Cultura e das Indústrias Cria-
tivas, Abraão Vicente, a Secretária de Estado, Edna Oliveira, e o economista,    
Gilson Pina.

Segundo o presidente da JpD, Euclides Sil-
va, com este evento a organização pretendeu          
debater de forma descomplexada a forma de fa-
zer política nos dias de hoje, num mundo cada 
vez mais globalizado e sem fronteiras.
“Temos assistido nalgumas paragens o                    
ressurgimento de movimentos nacionalistas/se-
paratista que querem travar este processo. Com 

esta conferência, também, queremos dar o nos-
so modesto contributo contra a localização da 
política e o isolamento que alguns querem suge-
rir”, explicou.
Na sua opinião, para vencer os desafios actuais 
é fundamental formar jovens globais, descom-
plexados e capaz de servir a sua comunidade 
com coragem, paixão e honestidade.

Intervenção do Presidente da JPD
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Oradores: Ministro da CIC, Abraão Vicente; Secretária de Estado, Edna Oliveira; Economista Gilson Pina



PARTICIPAÇÕES
JpD participa de Universidade de Verão 

em Portugal
O presidente da Juventude para a Democracia (JpD), Euclides Silva, 
liderou uma comitiva que participou, de 28 agosto a 3 de setembro, 
na “Universidade de Verão 2017” que aconteceu no Castelo de Vide, 
no Alentejo, Portugal.

A atividade foi promovida pelo PSD, pela Juventude Social Democrata (JSD), pelo  Instituto               
Francisco Sá Carneiro e pelo Partido Popular Europeu (PPE).
A participação de Euclides Silva no evento, explica o próprio presidente da JpD, resulta de um      
quadro de “boas relações” mantidas com a JSD, juventude partidária do PSD, pertencente a mesma 
família política com MpD. A JpD, informa aquele responsável, elegeu como uma das suas principais 
bandeiras de atuação no mandato que ora inicia a Formação Política.
“Numa jornada de estudos intensivos, em que vão ser abordados vários temas, como, clima, am-
biente e energia, os jovens e a política, entre outros, trabalham em conjunto jovens quadros de 
elevado potencial e um naipe de formadores e oradores quadros do PSD e da JSD de grande qua-
lidade, entre eles destacam-se os professores Aníbal Cavaco Silva e Paulo Rangel”.
Para a JpD, a participação nesta formação, é de “extrema importância”, como forma de adquirir no-
vos conhecimentos, troca de experiencia e estreitar as relações com a JSD.
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Vice Presidente da JPD, Nadine Tavares concedendo entrevista Intervenção do Secretário Geral da JPD  na UV 2017

Intervenção do Presidente da JPD na da UV 2017
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JpD e MpD assumem formação de        
quadros políticos como uma das obriga-

ções para com a democracia
A Iª Universidade de Verão (UV) do MpD, aconteceu entre os dias 12, 13 e 14 de Outubro em Ribeira 
Grande de Santiago, e foi promovida pela Academia MpD em parceria com a JpD. 
O evento teve a participação de 60 jovens de todos os concelhos do país, sendo que as áreas temá-
ticas foram a história do MpD e Cabo Verde, ao poder local, educação e ciência, turismo e emprego 
jovem, entre outras.
O professor universitário, Daniel Santos, o presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, 
o membro da Comissão Política Nacional do MpD e Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, 
Abraão Vicente, a Ministra da Educação, Maritza Rosabal, os especialistas em comunicação Paulo 
Colaço e Beatriz Ferreira, o Vice-presidente do MpD e Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís 
Filipe Tavares, e o Secretário-geral do partido, Miguel Monteiro, foram oradores.
“A formação política é fundamental para a essência daquilo que é a JpD”, declarou Euclides Silva, 
precisando que o propósito da Universidade de Verão é formar os jovens para terem espírito crítico, 
ideias próprias e serem capazes de defenderem as suas convicções.
A sessão inaugural da Iª Universidade de Verão do MpD foi presidida pela Vice-presidente do partido 
e Ministra da Justiça, Janine Lélis, no dia 12 de Outubro, e o encerramento, a 14 do corrente mês, 
foi presidido pelo Presidente do MpD e Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, na presença do 
Presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, Manuel de Pina.

Intervenção do Presidente da CM da Praia, Oscar Santos

Intervenção do Presidente da JPD, Euclides Silva

Intervenção do Presidente da Academia MPD, Lourenço Lopes
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JpD participa na reunião 
do Centro Internacional 

Democrata
A organização juvenil (JpD) do Movimento para 
a Democracia (MpD-poder) participou na reunião 
anual do Centro Internacional Democrata (IDC) 
que se realizou no passado dia 16 de março, na 
Hungria, e esteve representada pela vice-presi-
dente, Nadine Janete Tavares.

A Vice-presidente aindiantou que a organização 
participou no “relançamento da Juventude In-
ternacional do IDC” e aproveita para apresentar 
sua experiência relativamente ao trabalho que 
tem estado a desenvolver em Cabo Verde.

“Foi também uma oportunidade para conhecer-
mos e estreitar as relações com outras organi-
zações juvenis do IDC, que é a maior família 
política do mundo”, precisou Janete Tavares, 
acrescentando que a JpD integrou na delegação 

do presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva, 
que foi à Hungria participar no encontro do IDC.

Para Janete Tavares, a presença da JpD no en-
contro da Hungria não só serviu para a troca de 
experiência com dirigentes juvenis de outras or-
ganizações políticas, mas também “foi mais um 
passo rumo à consolidação da instituição na are-
na internacional”.
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JOVENS LÍDERES: JpD participa em 
Seminário Anual, na China

A JpD participou no seminário anual destinados aos jovens líderes dos partidos 
africanos, promovido pelo Partido Comunista da China, que se realizou entre 20 
e 29 de maio, na China.

Vander Gomes na qualidade de Vice-Presidente e Esmael Teixeira, Secretário-geral da organização 
representam a JpD.
Trata-se de um evento de formação política que conta com oradores de renome, jovens líderes dos 
partidos africanos e líderes do Partido Comunista da China, no qual foi uma oportunidade para os 
participantes conhecerem e estreitar as relações com outras organizações juvenis tanto do Conti-
nente como da China.

AÇÕES EXECUTADAS DURANTE O FÓRUM:
Participação ativa nas plenárias da 4ª Edição do Fórum dos Jovens Líderes Sino-Africanos, discu-
tir as estruturas políticas e iniciativas inovadoras, institucionalizadas para promover a agenda de 
desenvolvimento da juventude a nível regional, nacional e mundial com vista a diligenciar soluções 
para o desafio global do fortalecimento da resiliência entre os jovens, entre outros tópicos. 

African Countries Young Party Leadres, China 2018African Countries Young Party Leadres, China 2018
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JpD apresenta proposta sobre Estatuto do 
Trabalhador Estudante (ETE) 

Vice-presidente da JpD visita 
Santo Antão

No âmbito da elaboração e discussão no Parlamento do ETE, uma comitiva da JpD composto 
pelo Presidente, Euclides Silva, e pelo Coordenador da JpD-SD, Nilton Carlos Fernandes, foram 
recebidos, na Assembleia Nacional, na manhã do dia 18 de maio, pelo Deputado, Milton Paiva, em 
representação do Grupo Parlamentar do MpD - Movimento para a Democracia, para apresentar as 
contribuições e propostas para o diploma que será debatida na sessão plenária. 
Das propostas constam os seguintes: 
a) extensão do regime aos micros e pequenos empreendedores que estudam e trabalham;
b) criação de empregos part-time para trabalhador estudante;
c) regime especial de exames; e
d) redução de número de disciplinas por ano letivo.

O Vice-presidente da Juventude para a Democracia (JpD), Giliardo Nascimento, visitou no dia 26 e 
27 de junho, as concelhias da JpD na Ilha de Santo Antão, para se e inteirar da participação política 
e cívica, e dos desafios da juventude daquela região. Aproveitou a ocasião para também presidir ao 
acto de encerramento da Universidade de Verão da JpD no Porto Novo.

Nascimento efectuou visitas as concelhias da JpD da Ilha das 
montanhas, tendo vários assuntos na agenda, com destaque 
para o incentivo à participação política e cívica dos nossos jo-
vens, a formação contínua dos mesmos, para além de inteirar-
-se dos desafios da juventude na ilha.
Para o jovem dirigente político, a JpD mostrou-se preocupada 
com a consagração de uma “nova onda”, protagonizada pela 
geração actual, que ambiciona ser mais eficaz, mais exigente, 
mais rigorosa, mais credível, mais ética e mais responsável para 
a vida política do País.
Os participantes da Universidade da JpD do Porto Novo debruça-
ram-se sobre vários temas, designadamente “As oportunidades 
para a juventude portanovense”; “A Estrutura e o funcionamento 
do poder local em Cabo Verde” e a “História e fundamentos ide-

ológicos do MpD e JpD”.
Esta acção representa sinais claros do compromisso com os inadiáveis desafios da juventude cabo-
-verdiana, “como parte substancial no processo de desenvolvimento de Cabo Verde”.
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assembleias concelhias

JpD elege nova coordenação em Santa Catarina de        
Santiago

Alexandre Almeida é o novo coordenador da JpD na        
Cidade da Praia 

Santa Catarina de Santiago acolheu no dia 29 de julho de 2017,  a primeira Assembleia Concelhia 
Electiva da Juventude para a Democracia (JpD) do município.O acto, que foi presidido pelo Pre-
sidente da (JpD) Euclides Silva, teve lugar no auditório da Universidade de Santiago, Campus da 
Bolanha. 
Neste acto elegeu-se para a liderança, o jovem, Sandeney Fernandes. Na mesma sessão foram 
ainda eleitos os demais órgãos dirigentes locais.
Mestre em Economia pela Faculdade Economia da Universidade do Porto (FEUP) Sandeney Fer-
nandes trabalha na empresa Águas de Santiago, assumindo o cargo a partir do dia 5 de Agosto, 
para “continuar a realizar a juventude santa-catarinense com muita responsabilidade, trabalho e 
dedicação”.

A JpD elegeu no mês setembro de 2017, para a lideran-
ça da   Juventude na Cidade da Praia, o Jovem Alexandre                                  
Almeida, como novo coordenador da JpD. O acto foi presidido 
pelo Presidente da (JpD) Euclides Silva.
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Nilton Fernandes é o novo coordenador da JPD em São 
Domingos

JpD elege coordenadora concelhia em S. Lourenso 
dos Órgãos

Gilson Pereira é no novo coordenador em São Salvador do 
Mundo

O acto aconteceu, no mês de setembro, onde foi eleita a companheira Josilena Martins, como nova  
Coordenadora da JpD Concelhia de S. Lourenço do Órgãos, com o slogan “Por uma juventude lau-
rentina saudável e servidora”, como coordenadora local. 

A JpD realizou, no dia 6 de Agosto,  a sua Iª Assembleia Concelhia no Município de São Salvador 
do Mundo. Na ocasião foram eleitos os membros da mesa da Assembleia Concelhia, bem como o 
coordenador, Gilson Pereira, e a sua equipa. 
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O estudante de Direito, Nilton Fernandes, de 22 anos, foi eleito na tarde de sábado, 5 de agosto, em 
Assembleia Concelhia, Coordenador da JpD em São Domingos. No mesmo conclave também foram 
eleitos os membros da mesa da Assembleia Concelhia, pelos delegados presentes.



 JPD elege coordenador em 
Ribeira Grande de Santiago

 Fernando Baptista é o novo coordenador da         
JpD concelhia  do Porto Novo,  Sº Antão

JpD elege coordenador em Santa Cruz

A JpD no âmbito da celebração da democracia interna, elegeu em Cidade Velha, o no coordenador 
JPD-RGS. Adérito de Pina passa a ser o novo Lider da J naquele concelho. 

Sob o lema “Por uma juventude dinâmica e participativa”, Fernando Ferreira Baptista foi eleito no dia 
16 de Setembro de 2017, num acto presidido pelo Vice-presidente da JpD e coordenador da Região 
Norte, Vander Gomes, e contou ainda com a presença do Presidente da Câmara Municipal do Porto 
Novo, Aníbal Fonseca. 

A Juventude Para a Democracisa elegeu no dia 16 de Setembro, o jovem Carlos Correia, como novo 
coordenador da Juventude em Santa Cruz. Uma cerimónia que contou com a presença do Deputa-
do e Secretário-geral do MpD, Miguel Monteiro. 
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A JpD na festa da democracia interna em RIBEIRA GRANDE de SANTO ANTÃO, elegeu no dia 17 
de Setembro, José Carlos Gomes , como novo Coordenador concelhio.  O acto foi presidido pelo 
Vice-presidente da JpD Nacional, Vander Gomes.

Jailson Ribeiro foi eleito no dia 24 de Setembro, como Coordenador da JpD São Miguel, sob lema 
“Compromisso com o Presente e Futuro da Juventude de São Miguel”. A cerimónia contou com pre-
sença do Presidente da JpD,  Euclides Silva e do Presidente da Câmara Municipal de São Miguel, 
Hermenio Fernandes.

Nelson Tavares foi eleito no dia 24 de Setembro, como novo coordenador da JpD no cencelho de 
Tarrafal de Santiago. A assembleia contou ainda com formação política sobre os princípios e valores 
da organização juvenil, ministrada  pelo deputado José Soares. 

JpD elege coordenador em Ribeira Grande de Santo 
Antão 

JpD elege coordenador em São Miguel

Nelson Tavares é o Novo coordenador da JpD em Tarrafal
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A sua eleição aconteceu em Assembleia Concelhia, que decoreu, na tarde do dia 9 de Outubro de 
2017, na cidade do Tarrafal. O ato foi presidido pelo vice-presidente da JpD Vander Gomes.

 
A JpD elegeu no dia 29 de outubro, David Pires ,como novo coornedor da JpD.  O acto foi presidido 
pelo Vice-presidente da JpD, Vander Gomes.

 
A Vice-presidente, Nadine Janete Tavares, presidiu no dia 12 de Janeiro de 2018, a tomada de 
posse do novo Coordenador, Cláudio Silva.

JpD elege coordenador em 
São Vicente

Cláudio Silva é o novo coodena-
dor da JpD na ilha do Maio
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Simoni Soares é o novo          
coordenador da JpD em        

S. Nicolau



Sob lema  “por uma juventude activa”, a Vereadora, Adileuza Montrond, foi eleita, no dia 16 de março 
deste ano, em Assembleia Concelhia, como coordenadora da JpD em Santa Catarina do Fogo. A 
assembleia foi presidida pelo Secretário-Geral da JpD, Esmael Teixeira.

A nova coordenadora foi eleita em Assembleia Concelhia, que aconteceu, na tarde do dia 17 de   
março, na cidade dos sobrados. A mesma foi presidida pelo Secretário-Geral da JpD, Esmael Tei-
xeira. Sob o lema “por uma juventude de excelência com os olhos no futuro de Djarfogo”, Jecelina 
Lopes liderou a lista única que mereceu a confiança, por aclamação, dos delegados presentes. 

A Jurista Natalina Brito foi empossada, na tarde do dia 24 de março, coordenadora da JpD na Ilha 
das Dunas. A cerimónia contou com a presença do presidente da JpD, Euclides Silva, a vogal do 
Conselho Diretivo, Misé Monteiro, e dezenas de jovens oriundos de vários povoados da Ilha.

Adileuza Montrond é a nova coordenadora da JpD em 
Santa Catarina do Fogo

Jocelina Lopes é a nova coordenadora da JpD em São    
Felipe do Fogo

Natalina Brito é a nova coordenadora da JpD na ilha da 
Boavista

26



Presidente da JpD reúne-se com a Associação Académica 
da UniPiaget

Presidente da JpD visita Associação de Estudantes do    
Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais

Visitas institucionais

O Presidente da JpD, Euclides Silva, e o Vice-Presidente, Nelson Martins, reuniam-se, na tarde do 
dia 30 de maio de 2018, com os membros da Associação Académica da Universidade Jean Piaget 
de Cabo Verde, seguida de uma visita guiada ao campus universitário e a Rádio Piaget FM, para 
uma conversa aberta e balanço do encontro.
Para além da apresentação da JpD e do trabalho que esta vem realizando, analisaram a situação 
atual dos universitários, com destaque para a necessidade de se pensar, com urgência, na criação 
de residências universitárias na cidade da Praia, de preferência, perto dos campus.

O Presidente da JpD, Euclides Silva, e o Vice-Presidente, Nelson Martins, visitaram, na tarde do 
dia 14 de abril, a associação de estudantes do ISCJS, representado pelo seu Presidente, Zamora 
Bidam, e pelo Vice-Presidente, Keiveny Correia.
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Presidente da JpD prossegue os contactos com as                  
Associações Académicas

Estudantes da Escola Secundária de Boavista recebem
visida do Presidente da JpD 

O presidente da JpD, Euclides Silva, e o Vice-Presidente, Nelson Martins, visitaram, no dia 17 
de abril, a Associação Académica do Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresáriais,          
ISCEE.
Esta visita enquadra-se no âmbito dos contactos regulares que a JpD mantém com as organizações 
representativas dos jovens, com intuito de recolher subsídios para a elaboração de propostas que 
depois serão encaminhadas as autoridades competentes

No primeiro dia de visita à Boavista, o líder da JpD e a comitiva foram recebidos pelo presidente de 
Associação de Estudantes da Escola Secundária da Boavista, Paulo Barbosa e a sua equipa. 
Dos vários assuntos abordados, o líder dos estudantes boavistense mostrou-se preocupado com a 
alta taxa de abandono escolar. Um assunto que também preocupa a JpD
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PRESIDENTE DA JPD VISITA ASSOCIAÇÃO DE   
ESTUDANTES DA ESPCR

Comitiva da JpD foi cerebida, em audiência pelo 
Presidente da Assembleia Nacional

O presidente da JpD, Euclides Silva e a vogal do Conselho Diretivo, Janecy Ribeiro, visitaram a 
Associação de Estudantes da Escola Secundária Polivalente Cesaltina Ramos, na cidade da Praia.
Para além de conhecer as instalações da Escola, os dirigentes da JpD reuniram-se com os dirigen-
tes da Associação de Estudantes e abordaram várias assuntos, com destaque para a importância 
da participação cívica e do associativismo estudantil na formação pessoal dos jovens.
Com esta visita, a JpD dá seguimento a sua agenda de contactos com as associações representa-
tivas dos estudantes de vários estabelecimentos do ensino no país.

No dia 15 de Maio, o Presidente da JpD, Euclides Silva, juntamente com o Secretário-geral, Esmael 
Teixeira, foram recebidos, por Sua Excelência o Presidente da Assembleia Nacional, Engº. Jorge 
Maurício dos Santos, numa audiência que teve lugar no Palácio de Achada Santo António.
Esta visita teve como principais objetivos:
• Apresentar o trabalho que JpD, têm feito em prol da juventude e o papel deste na busca do melhor 
caminho para o desenvolvimento do país;
• Apresentar o plano de atividade para 2018, com destaque para a segunda edição da Universidade 
de Verão;
• Propor ao Sr. Presidente, no âmbito do Parlamento Aberto, a realização de uma sessão do parla-
mento jovem destinado às organizações juvenis da sociedade civil, juventudes partidárias e demais 
interessados, para debater e apresentar soluções para os problemas que nos afligem
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JPD ESTEVE EM AUDIÊNCIA COM O   
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

O Presidente da JpD, Euclides Silva, e a sua equipa, foram recebidos, no dia 28 de maio, em           
audiência, por Sua Excelência o Presidente da República, Dr. Jorge Carlos Fonseca. 
Foram abordados vários assuntos relacionados com a juventude, nomeadamente o reforço da par-
ticipação cívica e política, o trabalho que a JpD tem feito nesta matéria, entre outros. 
Ainda os dirigentes da JpD convidaram o mais alto magistrado da nação para proferir uma Forma-
ção Política, na JpD, sobre “A História Político-constitucional de Cabo Verde” que será agendada 
oportunamente.
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“Juventude 
Participação & Ação”

Sabemos que Cabo Verde foi e é, para a 
maioria de nós, o desafio de gerações. Sa-
bemos           também que Cabo Verde 

é uma enorme democracia com órgãos próprios 
e onde temos de fazer valer a nossa influência, 
isto é, onde temos de expressar, participar e agir. 
E só o podemos fazer com eficácia, com organi-
zação, com       trabalho, e sobretudo, com inte-
ligência.       Compreendendo o que é verdadei-
ramente importante e fundamental, e sabendo 
exatamente do que se fala quando é invocado o 
princípio da subsidiariedade, a coesão económi-
ca, social e territorial, o primado do direito, etc… 
sejamos eleitos,      jornalistas, estudantes ou 
simplesmente jovens e cidadãos atentos e em-
penhados com os olhos no futuro de Cabo Verde.
Tendo em conta o enorme desafio que a juventu-
de tem nesse pequeno torrão, a Juventude para 
a Democracia (JpD) ambiciona uma “JOTA” de 
excelência e que tenha a capacidade de pensar, 
expressar as suas ideias, participar ativamente 
na vida cívica e política e agir em todas as cir-
cunstâncias, pois Cícero, o filósofo Romano, fri-
sou certa vez, que “o primeiro dos deveres que 
a moral social impõe aos homens é o dever da 
participação na vida política”. 
Por isso, é preciso trabalhar para que a juventu-
de não abdique de potencializar energias para 
a participação cidadã e do seu papel transfor-
mador, ou seja, é importante que os jovens te-
nham a consciência de que se tornando apáticos 
e céticos em relação à política, esta nunca será 
renovada. 
Ao lado desta participação, na JpD, também    
defendemos que é indispensável que o poder 
público valorize a participação dos jovens na 
edificação do seu futuro, ajudando a prepará-los 
para lidar com problemas específicos em áreas 
como a educação, a saúde, o meio ambiente, o 
emprego e o lazer, inserindo-os em todas as eta-
pas do processo de tomada de decisões sobre o                         

futuro de Cabo Verde. 
Deste modo, destaca-se que um dos principais 
objetivos da JpD é estimular os jovens a parti-
cipar na vida política e que façam valer as suas 
ideias e convicções, bem como saber agarrar 
cada momento na vida, porque acreditamos que 
os jovens são um dos mais importantes recursos 
humanos para o desenvolvimento do nosso país. 
Citando o poeta, Fernando Pessoa, “agir, eis a 
inteligência verdadeira. Serei o que quiser. Mas 
tenho que querer o que for. O êxito está em ter 
êxito, e não em ter condições de êxito. Condi-
ções de palácio tem qualquer terra larga, mas 
onde estará o palácio se não o fizeram ali?”. Por 
este motivo, ambicionamos jovens que movem 
pela ação e pela excelência com os olhos fixa-
dos no futuro das ilhas. 
Por isso, preconizamos que é importante incen-
tivar o debate de ideias, a livre manifestação de 
pontos de vista, com o intuito de despertar em 
todos os jovens a certeza de que os temas públi-
cos dizem respeito à sua vida. 
Neste quadro, a JpD destaca o importante        
papel dos jovens no desenvolvimento do país, 
principalmente a participação da juventude ca-
bo-verdiana em algumas áreas, nomeadamen-
te no desporto, cultura e áreas empresariais.           
Neste sentido, é imprescindível continuar a 
apostar numa organização juvenil institucional-
mente bem capacitada, bem apetrechada, com 
liderança e corpo diretivo credível, e erigir-se 
como um verdadeiro aliado no desenvolvimento 
de Cabo Verde. 
A concluir, podemos dizer que todas estas ex-
periencias vividas pela JpD em matéria e políti-
cas para a juventude, igualdade de oportunidade 
entre gerações, importância da participação dos 
jovens na tomada de decisões públicas, vão, 
por certo, contribuir para consolidar a demo-
cracia cabo-verdiana, que, não obstante a sua              
juventude, tem dado provas de maturidade e de 
pujança, garantindo, em ambiente de disputa 
política, de respeito e de tolerância, a estabili-
dade governativa e o normal funcionamento das 
instituições, com vista a propiciar níveis superio-
res de felicidade e bem-estar a todos os jovens       
cabo-verdianos. 

O Secretário-geral da JpD
Esmael Teixeira

COLUNA
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