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Juventude Socialista e Juventudes Socialistas de España 
promoveram o V Encontro Transfronteiriço 
 
Segunda-feira, 22 de Julho de 2013 

 
Iniciativa foi organizada pelo quinto ano consecutivo pelas estruturas federativa da JS Bragança 
e provincial da JS Zamora, este ano em Puebla de Sanabria, em Espanha. 
 

A Juventude Socialista e as Juventudes Socialistas de España reuniram pelo quinto ano 

consecutivo, desta vez em território espanhol, em Puebla de Sanabria. O encontro serviu para 
ambas as estruturas retomarem uma colaboração política contínua, tendo sido analisada a 

situação política, num momento em que, quer Portugal, quer Espanha, atravessam graves 
crises políticas. Para além da análise da situação política, foram abordados assuntos mais 

específicos das comunidades mais interiores de Portugal e Espanha, como a desertificação do 

território e a sustentabilidade ambiental.  
 

No V Encontro Transfronteiriço participaram, como principais intervenientes, Julio Villarubia, 
secretário-geral do PSOE Castilla y León, José La Torre Ruiz, secretário da Formação das 

Juventudes Socialistas de España, David Jurado, secretário-geral das Juventudes Socialistas de 
Castilla y León, Nuno Miranda, presidente da Federação Distrital de Bragança da Juventude 

Socialista, e João Torres, secretário-geral da Juventude Socialista. 

 
Nas conclusões do V Encontro Transfronteiriço, sublinha-se a necessidade de Portugal e 

Espanha reforçarem um combate concertado às políticas de austeridade, articulando 
conjuntamente a apresentação de políticas activas de emprego. Para a Juventude Socialista e 

para as Juventudes Socialistas de España, o emprego é a principal prioridade política, 

constatando-se que, nos últimos meses, a emigração de jovens qualificados tem crescido 
significativamente. No V Encontro Transfronteiriço, a qualidade da democracia foi também um 

dos temas centrais, num momento em que, tanto em Portugal, como em Espanha, a opinião 
pública encara cada vez com maior desconfiança a actividade político-partidária, em geral. 

  

Para João Torres, secretário-geral da JS, «Portugal e Espanha precisam de novos governos. A 
direita de Passos Coelho é a mesma de Mariano Rajoy e, em ambos os casos, as políticas que 

têm vindo a ser implementadas estão a conduzir as populações para um abismo social». O líder 
nacional da JS sublinhou ainda que, «como se pode comprovar pelas últimas semanas, quer o 

Partido Social Democrata e o CDS, em Portugal, quer o Partido Popular, em Espanha, estão a 
agredir as respectivas democracias, descredibilizando-as aos olhos da sociedade». 

 

Para Nuno Miranda, presidente da Federação Distrital de Bragança da JS, «os problemas das 
regiões de Bragança e Zamora são, em traços gerais, os mesmos, nomeadamente os flagelos 

associados à interioridade. Precisamos de políticas que promovam uma recuperação rápida da 
nossa economia, pois essa é a única forma de garantir a realização dos jovens nos seus 

territórios de origem. A emigração jovem é um flagelo que se sente com particular intensidade 

nas regiões mais interiores de Portugal e Espanha, e o que temos verificado é que, dois lados 
da fronteira, os respectivos governos assistem de braços cruzados a esta realidade». 

A Juventude Socialista desafiou as Juventudes Socialistas de España a promover encontros 
conjuntos entre as duas organizações, por forma a reforçar uma alternativa de Esquerda em 

todas as dimensões da intervenção pública e política. 
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