
Secretária para as Relações Internacionais da Juventude 
Socialista, Mafalda Serrasqueiro, foi reeleita vice-
presidente da ECOSY 
 

Segunda-feira, 11 de Março de 2013 

 

XI Congresso da ECOSY, organização europeia de jovens socialistas, decorreu de 7 a 9 de 
Março na Suécia e deliberou a adopção de uma nova denominação para a estrutura: Young 
European Socialists – YES. 
 

A delegação portuguesa, liderada pelo Secretário-geral da JS, João Torres, esteve em 

Bommersvik, Suécia, no XI Congresso ECOSY, doravante designada Young European Socialists 
– YES. 

 
A JS aproveitou o momento que reuniu jovens de toda a Europa, cerca de 200 delegados, para 

discutir respostas à escala europeia para a crise, particularmente para o grande flagelo que 

constitui, actualmente, o nível de desemprego jovem em Portugal. Os delegados também 
discutiram um plano de acção comum para as Eleições Europeias, que decorrerão em 2014. 

 
A YES é uma organização que reúne mais de quarenta organizações de jovens socialistas 

europeus de países da Europa, bem como de alguns países candidatos à adesão, tendo vindo, 
desde 2010, a desenvolver uma campanha focada no combate ao desemprego jovem e à 

precariedade laboral no espaço europeu. 

 
Para João Torres, Secretário-geral da JS, «a reeleição de Mafalda Serrasqueiro reveste-se de 

uma importância especial, porque se trata da quinta eleição consecutiva, por mandatos de dois 
anos, de um português como vice-presidente da ECOSY, organização agora denominada YES». 

O líder da JS aproveitou a participação no congresso para estabelecer contactos informais com 

várias delegações, no sentido de sensibilizar os parceiros europeus para a dramática situação 
social que se vive em Portugal.  

 
Para além de João Torres e Mafalda Serrasqueiro, compuseram a delegação portuguesa Igor 

Carvalho, que passará a integrar o Bureau desta organização, João da Cruz António, que 

adquiriu o estatuto de Veterano da ECOSY por ter pertencido ao Bureau entre 2011 e 2013, 
João Rocha, e também os secretários nacionais da JS Maria Begonha e Cláudia Malagueta. 
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