REGULAMENTO DO XXIV CONGRESSO JUVENTUDE SOCIAL DEMOCRATA DA
MADEIRA
O Conselho de Jurisdição da JSD Madeira elaborou o presente Regulamento no âmbito das suas
competências, atribuídas nos termos do disposto da alínea h) do n.º 2 do artigo 50.º dos Estatutos
Regionais da JSD Madeira, tendo sido votado e aprovado por unanimidade no VI Conselho Regional
da JSD Madeira de 05 de março de 2016.
Artigo 1.º
(Habilitação)
1 – É aprovado como regulamento o documento que regula o XXIV Congresso da JSD Madeira, designa
a Comissão Organizadora do Congresso, sob proposta da Comissão Política Regional e ainda, regula as
eleições dos Delegados ao Congresso nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 39.º dos Estatutos
Regionais da JSD Madeira, nos termos seguintes:
CAPÍTULO I
GERAL
Artigo 1.º
(Data e local)
O Congresso Regional reúne, em sessão ordinária, nos dias 01 e 02 de outubro de 2022, no concelho
do Funchal, em local a ser apresentado aquando do anúncio do programa oficial do Congresso,
conforme deliberação do V Conselho Regional da JSD Madeira, realizado no dia 09 de julho de 2022.
Artigo 2.º
(Ordem de trabalhos)
O Congresso Regional pode exercer qualquer uma das competências previstas na ordem de trabalhos
que acompanhar a convocatória, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 37.º dos Estatutos
Regionais da JSD Madeira.

Artigo 3.º
(Organização)
A organização do Congresso Regional compete à Comissão Organizadora designada para o efeito, pelo
V Conselho Regional da JSD Madeira, sob proposta da Comissão Política Regional, nos termos do
disposto no n.º 5 do artigo 37.º e na alínea o) do artigo 41.º dos Estatutos Regionais da JSD Madeira.
Artigo 4.º
(Mesa)
1. A Mesa preside aos trabalhos do Congresso Regional com direito a voto e procede à respetiva
convocatória.
2. Compõem a Mesa, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 54.º dos Estatutos Regionais da JSD
Madeira, o Presidente, dois Vice-presidentes e dois Secretários.

CAPÍTULO II
CONGRESSISTAS
Artigo 5.º
(Congressistas)
1. Compõem o Congresso Regional os delegados eleitos pelas bases em representação das Comissões
Políticas Concelhias, rateados pelas Concelhias, tendo como critério exclusivo a distribuição
proporcional de acordo com o número de militantes por concelho, conforme o mapa que consta em
anexo, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 39.º dos Estatutos Regionais da JSD
Madeira.
2. Só poderão ser eleitos como delegados, os militantes que à data do Congresso Regional, estejam
inscritos há pelo menos três meses na JSD Madeira, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 25.º
dos Estatutos Regionais da JSD Madeira.
3. Para além do previsto no n.º 1 do presente artigo, compõem o Congresso Regional, nos termos
estabelecidos nas alíneas b) a u) do n.º 1 do artigo 39.º dos Estatutos Regionais da JSD Madeira,
designadamente:
a) Um representante de cada núcleo estudantil devidamente instituído na Região e o presidente de
cada Núcleo Estudantil Social Democrata instituído fora da Região Autónoma da Madeira, de acordo
com o Regulamento Interno da estrutura estudantil;
b) Os membros da Mesa;
c) Os membros do Conselho Regional;
d) Os membros da Comissão Política Regional;
e) Os membros do Conselho de Jurisdição Regional;
f) O diretor do Gabinete de Assessoria;
g) Os militantes da JSD Madeira em exercício de funções em órgãos nacionais;
h) O Presidente da direção e presidente da mesa dos Jovens Autarcas Social-democratas;
i) Os membros do Governo Regional;
j) Os deputados pela Região ao Parlamento Europeu;
k) Os deputados pela Região à Assembleia da República;
l) Os deputados da Assembleia Regional;
m) Os presidentes das Câmaras Municipais da Região;
n) Os vereadores das Câmaras Municipais da Região;
o) Os Presidentes das Assembleias Municipais da Região;
p) Os Presidentes das Juntas de Freguesias da Região;
q) Os Presidentes das Assembleias de Freguesia da Região;

r) Os Presidentes das Comissões Políticas Concelhias;
s) Os Presidentes da Mesa e Comissão Política dos Estudantes Sociais-Democratas.
t) Os membros do secretariado;
4. A qualidade de congressista, nos termos de uma das alíneas do número anterior é incompatível com
a mesma qualidade nos termos de qualquer outra alínea.
Artigo 6.º
(Observadores e Convidados)
1. Terá direito a participar como observador, sem direito a voto, o cidadão filiado na JSD Madeira que
desempenhe qualquer das funções previstas nas alíneas i) a q) do n.º 3 do artigo anterior, e quando
indicado pela Comissão Política Regional, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 39.º dos
Estatutos Regionais da JSD Madeira.
2. Poderão participar como convidados, também sem direito a voto, outros cidadãos que a Comissão
Política Regional entenda convidar, de acordo com o disposto no n. º4 e 5 do artigo 39.º dos Estatutos
Regionais da JSD Madeira.
Artigo 7.º
(Participantes)
Fica assegurada a participação nos trabalhos do Congresso Regional, sem direito a voto, de outras
pessoas entendidas como idóneas e como necessárias ao bom andamento dos trabalhos e respectiva
organização e dos funcionários da JSD Madeira, de acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 39.º dos
Estatutos Regionais da JSD Madeira.
CAPÍTULO III
FUNCIONAMENTO
Artigo 8.º
(Natureza e Competência)
1. O Congresso Regional é o órgão supremo da JSD Madeira competindo-lhe, de acordo com o
disposto no artigo 36.º dos Estatutos Regionais da JSD Madeira:
a) Aprovar e modificar os Estatutos Regionais da JSD Madeira;
b) Aprovar e rever as Linhas Programáticas da JSD Madeira;
c) Apreciar a atuação dos órgãos da JSD Madeira;
d) Apreciar o relatório de atividades do Conselho Regional, da Comissão Política Regional e da
Comissão Permanente;
e) Definir as grandes linhas gerais da política da JSD Madeira;
f) Deliberar em geral sobre todos os assuntos de interesse para a JSD Madeira;
g) Apreciar e pronunciar-se sobre a linha política do PSD/Madeira;
h) Eleger os membros do Conselho Regional ou dissolvê-lo;

i) Eleger os membros da Comissão Política Regional ou dissolvê-la;
j) Eleger os membros do Conselho de Jurisdição ou dissolvê-lo;
l) Eleger a sua Mesa;
m) Delegar no Conselho Regional toda a competência que entenda ser necessária.
2. As deliberações tomadas no âmbito das competências previstas nas alíneas a) e b) do número
anterior carecem de maioria absoluta dos membros em efetividade de funções.
Artigo 9.º
(Processo de Eleição)
1. O processo de eleição para os órgãos regionais obedecerá ao estipulado no artigo 35.º dos Estatutos
Regionais da JSD Madeira.
2. As listas de candidatura aos órgãos regionais têm de estar completas, englobando o nome dos
candidatos e respetivo número de filiação na JSD Madeira, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo
35.º dos Estatutos Regionais da JSD Madeira.
3. Cada lista de candidatura deverá ser subscrita por, pelo menos, trinta membros do Congresso
Regional.
4. As listas deverão ser apresentadas ao Presidente da Mesa até à véspera do dia da eleição, o qual
rubricará o duplicado, entregando-o a um dos proponentes, e tornará públicas as candidaturas.
5. O Presidente da Mesa não considerará legais as listas que não obedeçam ao referido nos nºs 2 e 3,
que não contenham a menção da aceitação da candidatura por cada um dos candidatos e a indicação
dos cargos.
6. Será eleita a lista que obtiver mais de metade dos votos validamente expressos.
7. Se nenhuma das listas obtiver esse número de votos, proceder-se-á, de imediato, a segundo
sufrágio.
8. A este sufrágio serão apenas submetidas as duas listas mais votadas e será eleita a que obtiver a
maioria dos votos.
9. Cada militante só poderá candidatar-se por uma lista.
10. Só poderão ser eleitos os militantes que, à data do Congresso Regional, estejam inscritos há pelo
menos três meses na JSD Madeira, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 25.º dos Estatutos
Regionais da JSD Madeira.
Artigo 10.º
(Membros Honorários)
1. Poderão ser Membros Honorários os militantes do PSD que tenham prestado relevantes serviços à
JSD Madeira.
2. Para serem submetidos a votação deverá o militante ser indicado por 20 membros do Congresso
Regional mediante subscrição em lista completa e com identificação do mesmo, ou por lista proposta
pela Comissão Política Regional da JSD/Madeira.

3. A subscrição deverá ser entregue à Mesa até ao final da sessão de abertura do Congresso Regional,
definida na respetiva convocatória a que disser respeito.
4. A eleição de membros honorários da JSD Madeira é feita no Congresso Regional, por deliberação
de pelo menos metade dos seus membros, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 78.º dos
Estatutos Regionais da JSD Madeira.
5. O Congresso Regional poderá, por deliberação de pelo menos dois terços dos seus membros, eleger
para Presidente Honorário da JSD Madeira as individualidades filiadas no PSD que tenham prestado
relevantes serviços à JSD, ao PSD e à Região, nos termos do disposto no artigo 79.º dos Estatutos
Regionais da JSD Madeira.

Artigo 11.º
(Inscrição)
A inscrição no XXI Congresso Regional da JSD Madeira é gratuita.
Artigo 12.º
(Prazos e calendarização)
É obrigatório o cumprimento dos prazos constantes do cronograma em anexo a este regulamento.
Artigo 13.º
(Aprovação)
O presente Regulamento, integrando anexos (I – Comissão Organizadora; II – Rateio dos Delegados;
III – Cronograma; IV - Regulamento de eleição dos delegados), foi aprovado pelo V Conselho Regional
da JSD Madeira, realizado a 09 de julho de 2022, nos termos do disposto na alínea n) do artigo 41.º e
da alínea h) do n.º 2 do artigo 50.º dos Estatutos Regionais da JSD Madeira.

Anexo I - CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO XXI CONGRESSO
REGIONAL DA JSD/MADEIRA
Artigo 1.º
(Composição)
1. Compõem a Comissão Organizadora do XXI Congresso Regional da JSD Madeira,
os seguintes membros:
- Lídia Mariana Teles de Abreu, n.º de militante: 17369;
- João Henrique Vital Jardim n.º de militante: 18908;
- Victor Manuel Andrade Borges n, º de militante: 18356;
- Luís Eduardo Abreu Faria n.º de militante: 18781;
- Pedro Miguel Ortelá Drumond , n.º de militante: 17995;
- Emanuel José Mendonça de Freitas, n.º de militante: 16965;
- Sérgio André Rocha Ferreira, n.º de militante: 19984;
- João David Jardim de Sousa, n.º de militante: 16259;
- Álvaro Eugénio Chaves da Silva, n.º de militante: 17255.
Artigo 2.º
(Competência)
1. Para além das tarefas que lhe forem especialmente confiadas pelo presente regulamento,
competirá à Comissão Organizadora praticar todos os atos necessários à realização do Congresso
Regional, com competência logística e material, estando sob a alçada e fiscalização da Mesa.
2. As deliberações da Comissão Organizadora serão tomadas pela maioria dos seus membros.

Anexo II – RATEIO DOS DELEGADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 39.º N.º 1 A) DOS ESTATUTOS
REGIONAIS DA JSD MADEIRA

Concelhos
Funchal
Câmara de Lobos
Machico
Santa Cruz
Santana
Ribeira Brava
São Vicente
Ponta do Sol
Calheta
Porto Santo
Porto Moniz
TOTAL

Número de Delegados
41
22
18
16
12
10
8
8
7
5
3
150

Anexo III- Cronograma

14 de Setembro a 18 de Setembro de 2022

Até às 23h59 do dia 22 de Setembro de 2022

Até às 23h59 do dia 25 de Setembro de 2022

Até às 23h59 do dia 25 de setembro de 2022
01 e 02 de outubro de 2022

Eleições de Delegados ao Congresso nos
termos da alínea a) do n.º1 do artigo 39.º dos
Estatutos da JSD/Madeira
Entrega das eventuais substituições por via
electrónica através do site da JSD Madeira
http://www.congresso.jsdmadeira.pt/
Entrega das Moções, alteração de Estatutos à
Comissão Organizadora, em suporte
informático por via eletrónica através do site
da JSD Madeira
http://www.congresso.jsdmadeira.pt/
Inscrição dos observadores no XXIV Congresso
da JSD/Madeira
XXIV Congresso da JSD/Madeira

Anexo IV - REGULAMENTO DA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS AO XXI CONGRESSO REGIONAL DA JSD
MADEIRA:
Artigo 1.º
(Data e Local)
1. A eleição de delegados ao XXIV Congresso Regional ocorrerá nas sedes de concelho, conforme
horas abaixo indicadas, entre os dias 14 de setembro a 18 de setembro de 2022.
Concelhias
Funchal

Dia
14-09-2022

Hora
19h00

Câmara de Lobos

14-09-2022

19h00

Santa Cruz

15-09-2022

19h00

Machico

15-09-2022

19h00

Ribeira Brava

16-09-2022

19h00

Ponta do Sol

16-09-2022

19h00

Santana

17-09-2022

15h00

Porto Moniz

17-09-2022

15h00

São Vicente

17-09-2022

17h00

Calheta

17-09-2022

18h00

Porto Santo

18-09-2022

15h00

Local
Sede Regional do
PPD/PSD
Sede do PPD/PSD
Câmara de Lobos
Sede do PPD/PSD
Santa Cruz
Sede do PPD/PSD
Machico
Sede do PPD/PSD
Ribeira Brava
Sede do PPD/PSD
Ponta do Sol
Sede do PPD/PSD
Santana
Sede do PPD/PSD
Porto Moniz
Sede do PPD/PSD São
Vicente
Sede do PPD/PSD
Calheta
Sede do PPD/PSD
Porto Santo

Artigo 2.º
(Duração)
1. A eleição, referida no artigo anterior, terá a duração de 2 (duas) horas mediante sufrágio
plural; e de 1 (uma) hora mediante lista única.

Artigo 3.º
(Candidatura)
1. Os delegados a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 39.º dos Estatutos Regionais da
JSD Madeira serão eleitos através da apresentação de candidaturas e lista com o nome
completo dos candidatos e respetivo número de identificação civil e de filiação na JSD
Madeira, acompanhada pela declaração de aceitação de candidatura por cada um dos
candidatos e pela fotocópia do respetivo documento de identificação.
2. As candidaturas e listas referidas no número anterior deverão ser acompanhadas por uma
lista de subscritores, constituída por militantes pertencentes à estrutura local onde
decorre o ato eleitoral, que totalize um mínimo de 1/4 do número total de delegados a
apresentar no referido concelho.
3. Caso a percentagem pedida no número anterior se reconduza a um coeficiente decimal,
deverá arredondar-se às décimas para a unidade mais próxima.

4. Os militantes da JSD/Madeira podem apenas subscrever uma lista candidata à eleição de
delegados do concelho onde são militantes.
5. As listas e as declarações referidas nos números anteriores serão entregues em duplicado,
em mão ou por email, ao Conselho de Jurisdição, até 72 horas antes da hora do início da
eleição, que rubricará e devolverá o duplicado, entregando-o a um dos candidatos.

6. O Conselho de Jurisdição tornará públicas as candidaturas que serão colocadas à votação
até 1 (uma) hora antes do acto eleitoral.
7. Só serão aceites as listas que obedeçam ao referido no n.º 1 e 2.
8. Consideram-se votos válidos os que apresentem assinalada uma cruz na quadrícula
correspondente à lista preferida.
Artigo 4.º
(Capacidade eleitoral ativa)
Só poderão eleger e ser eleitos os militantes que, à data do Congresso Regional, tenham
mais de três meses de filiação.
Artigo 5.º
(Sufrágio)

1. Os delegados ao Congresso Regional serão eleitos pela respetiva lista pela qual se
candidatam, sendo estes apurados pela aplicação do método de Hondt.
2. Não poderão ser eleitos congressistas os militantes que, por inerência da função, já

tenham direito a participar no Congresso, de acordo com as alíneas b) a u) do n.º 1 do
artigo 39.º dos Estatutos Regionais da JSD Madeira.
1. Em caso de igualdade no número de votos expressos em sufrágio de concelho que tenha um
número impar de delegados, e não seja por isso possível proceder a atribuição do último
mandato a qualquer das listas concorrentes, proceder-se-á a nova votação a iniciar na hora
certa seguinte, por um período de uma hora, para atribuir o último mandato.

Capítulo II - Do ato eleitoral
Artigo 6
(Mesa da Assembleia eleitoral)
1. Compete ao Conselho de Jurisdição a fiscalização do ato eleitoral, sendo que para tal
deverão estar presentes três ou mais membros do órgão regional, perfazendo sempre número
ímpar.
2. Caso não seja possível reunir no mínimo 3 (três) elementos do Conselho de Jurisdição, estes
deverão ser substituídos por membros do Secretariado ou por membros das Mesas de
Assembleia da Concelhia onde decorrerá o ato, sob solicitação do próprio Conselho de
Jurisdição.
Artigo 7º
(Delegados das listas)

1. O acto eleitoral poderá ser fiscalizado por um delegado de cada uma das listas
concorrentes, que terá assento junto da Mesa da Assembleia Eleitoral, enquanto
decorrem as operações de votação e escrutínio, caso assim entenda a própria Mesa
da Assembleia Eleitoral.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, deverão as listas concorrentes
apresentar à Mesa da Assembleia, por escrito, o nome do respectivo delegado.

Este Regulamento consta como anexo ao Regulamento do XXIV Congresso Regional
da JSD Madeira, tendo sido aprovado no VI Conselho Regional, no dia 9 de Julho de
2022

