Reunião Comissão Política Regional da Juventude Social-Democrata da Madeira (JSD/M)
Ata de delegação de competências
Ao sexto dia do mês de outubro reuniu, na Sede Regional da JSD/M, a Comissão Política Regional
da JSD/Madeira (CPR JSD/M), eleita e empossada no XXIV Congresso da JSD/M realizado nos dias
um e dois de outubro no Hotel Fourviews Monumental, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Atribuição de competências aos membros da Comissão Política Regional, pelo Presidente
da CPR JSD/M aos membros do referido órgão, nos termos do artigo 49.º e seguintes dos
Estatutos Regionais da JSD/M, com aprovados no decurso dos trabalhos do XXIV
Congresso da JSD/M.
2. Designação do elemento da Comissão Política Regional para a assunção de
responsabilidades financeiras nos termos do n.º3 do artigo 49.º, sob proposta do
Presidente e da Secretária-Geral;
3. Atribuição de competências aos membros da Comissão Política Regional, pela SecretáriaGeral da CPR JSD/M aos membros do referido órgão, nos termos do artigo 49.º e
seguintes dos Estatutos Regionais da JSD/M, com aprovados no decurso dos trabalhos do
XXIV Congresso da JSD/M.
Os trabalhos da Comissão Política Regional foram Presididos por Bruno Miguel Melim, Presidente
da CPR JSD/M, que pôde atestar a presença e participação de todos quanto abaixo se encontram
identificados.
O Presidente da CPR JSD/M, aludindo à importância da clarificação do funcionamento da
estrutura relembrou a necessidade de todos os elementos do referido órgão assumirem a função
pela qual foram eleitos com afinco, dedicação e espírito de missão pois só assim se poderá
cumprir o mandato que os militantes da JSD/M confiaram aos novos órgãos regionais.
Dando início ao ponto 1, nos termos das competências próprias do Presidente da Comissão
Política Regional, previsto no artigo 49º-A dos Estatutos da JSD/M, o Presidente da CPR da JSD/M
designou a Secretária-Geral Jéssica José Ferreira Faria como segundo elemento indicado pela
JSD/M para integrar a Comissão Política da PSD/M, nos termos da alínea f) do número 1 do artigo
49.º-A. Nos termos da alínea h) e antes da sua nomeação, o Presidente da CPR da JSD/M quis
auscultar a CPR JSD/M, no sentido de nomear Joana Catarina Sousa Abreu como diretora do
Gabinete de Comunicação da JSD/M, ficando este gabinete sob tutela e responsabilidade do
Presidente da CPR JSD/M, dando liberdade a referida coordenadora para escolher a sua equipa
dentro do plasmado nos Estatutos da JSD/M; auscultar a CPR JSD/M, no sentido de nomear
Dionisio Alexandre de Sousa Andrade como diretor do Gabinete de Assessoria ficando esta
estrutura sob tutela e responsabilidade do Vice-Presidente da CPR da JSD/M abaixo designado
dando liberdade ao referido militante para escolher a sua equipa dentro do plasmado nos
Estatutos da JSD/M; auscultar a CPR JSD/M, no sentido de nomear Pedro Tiago Neto Sousa como
Presidente dos Jovens Autarcas Social-Democratas (JASD) ficando esta estrutura sob tutela e
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responsabilidade do Vice-Presidente da CPR da JSD/M abaixo designado dando liberdade ao
referido militante para escolher a sua equipa dentro do plasmado nos Estatutos da JSD/M;
auscultar a CPR JSD/M, no sentido de nomear Constança Maria Rochinha Sobreiros ficando esta
estrutura sob tutela e responsabilidade do Vice-Presidente da CPR da JSD/M abaixo designado
dando liberdade à referida militante para escolher a sua equipa dentro do plasmado nos
Estatutos da JSD/M auscultar a CPR JSD/M;
No âmbito da sua atuação o Presidente da CPR, referiu ainda ficar com a temática da Saúde à sua
responsabilidade, bem como acompanhar as temáticas ambientais e relativas ao associativismo
juvenil, conjuntamente com os vogais abaixo mencionados. No que concerne à coordenação
política da estrutura (no todo) o Presidente da CPR da JSD/M reservou para si essa prerrogativa.
Nos termos do artigo 49.º e seguintes dos Estatutos da JSD/M, o Presidente da CPR propôs a
seguinte orgânica da estrutura e delegação das seguintes competências, nos Vice-Presidentes e
na Secretária-Geral.
António Manuel Andrade Gonçalves- 1º Vice-Presidente da CPR JSD/M, fica responsável por
coordenar, sob o ponto de vista político, o Gabinete de Assessoria da JSD/Madeira e definir
propostas de intervenção e iniciativas a realizar pela JSD/M nas áreas da Ciência e Inovação,
Economia, Finanças, Tecnologia e Emprego. Nas áreas atrás elencadas, o referido Vice-Presidente
fica responsável por toda a conceção dos eventos políticos a realizar nestes pelouros (palestras,
contactos, confirmação de oradores e calendarização) ficando igualmente responsável por
articular com a Secretária-Geral todos os aspetos de caráter operacional das suas áreas de
intervenção. O referido Vice-Presidente não pode, em qualquer circunstância e sem autorização
do Presidente da CPR JSD/M, delegar na Secretária-Geral ou nos vogais da CPR da JSD/M, as
responsabilidades políticas das áreas a que fica adstrito. Em matéria de compromissos
financeiros em nome da estrutura, o referido Vice-Presidente só vincula a JSD/M à referida
obrigação se obtiver a aprovação da despesa/investimento a realizar por dois dos três
responsáveis financeiros sendo obrigatória, em qualquer dos casos, a concordância e aprovação
da Secretária-Geral.
João Dinis dos Santos Ramos- 2.º Vice-Presidente da CPR JSD/M, fica responsável por
coordenar, sob o ponto de vista político, a estrutura do Jovens Autarcas Social-Democratas (JASD)
e definir propostas de intervenção e iniciativas a realizar pela JSD/M nas áreas da Administração
Pública, Cultura, Turismo e Transportes. Nas áreas atrás elencadas, o referido Vice-Presidente
fica responsável por toda a conceção dos eventos políticos a realizar nestes pelouros (palestras,
contactos, confirmação de oradores e calendarização) ficando igualmente responsável por
articular com a Secretária-Geral todos os aspetos de caráter operacional das suas áreas de
intervenção. O referido Vice-Presidente não pode, em qualquer circunstância e sem autorização
do Presidente da CPR JSD/M, delegar na Secretária-Geral ou nos vogais da CPR da JSD/M,as
responsabilidades políticas das áreas a que fica adstrito. Em matéria de compromissos
financeiros em nome da estrutura, o referido Vice-Presidente só vincula a JSD/M à referida
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obrigação se obtiver a aprovação da despesa/investimento a realizar por dois dos três
responsáveis financeiros sendo obrigatório, em qualquer dos casos, ter a concordância e
aprovação da Secretária-Geral.
André João Teixeira Pão- 3.º Vice-Presidente da CPR JSD/M fica responsável por coordenar, sob
o ponto de vista político, a estrutura dos Estudantes Social-Democratas da Madeira (ESD´S
Madeira) e definir propostas de intervenção e iniciativas a realizar pela JSD/M nas áreas do
Desporto e Educação. Nas áreas atrás elencadas, o referido Vice-Presidente fica responsável por
toda a conceção dos eventos políticos a realizar nestes pelouros (palestras, contactos,
confirmação de oradores e calendarização) ficando igualmente responsável por articular com a
Secretária-Geral todos os aspetos de caráter operacional das suas áreas de intervenção. O
referido Vice-Presidente não pode, em qualquer circunstância e sem autorização do Presidente
da CPR JSD/M, delegar na Secretária-Geral ou nos vogais da CPR as responsabilidades políticas
das áreas a que fica adstrito. Em matéria de compromissos financeiros em nome da estrutura, o
referido Vice-Presidente só vincula a JSD/M à referida obrigação se obtiver a aprovação da
despesa/investimento a realizar por dois dos três responsáveis financeiros sendo obrigatório, em
qualquer dos casos, ter a concordância e aprovação da Secretária-Geral.
Ricardo Nuno Alves de Freitas- 4º Vice-Presidente da CPR JSD/M definir propostas de
intervenção e iniciativas a realizar pela JSD/M nas áreas dos Assuntos Sociais, Inclusão e
Habitação. Nas áreas atrás elencadas, o referido Vice-Presidente fica responsável por toda a
conceção dos eventos políticos a realizar nestes pelouros (palestras, contactos, confirmação de
oradores e calendarização) ficando igualmente responsável por articular com a Secretária-Geral
todos os aspetos de caráter operacional das suas áreas de intervenção. O referido VicePresidente não pode, em qualquer circunstância e sem autorização do Presidente da CPR JSD/M,
delegar na Secretária-Geral ou nos vogais da CPR as responsabilidades políticas das áreas a que
fica adstrito. Em matéria de compromissos financeiros em nome da estrutura, o referido VicePresidente só vincula a JSD/M à referida obrigação se obtiver a aprovação da
despesa/investimento a realizar por dois dos três responsáveis financeiros sendo obrigatório, em
qualquer dos casos, ter a concordância e aprovação da Secretária-Geral.
Jéssica José Ferreira Faria- Secretária Geral da CPR JSD/M- para além das competências que lhe
são conferidas pelo artigo 49.º-C dos Estatutos Regionais da JSD/Madeira que pode delegar nos
elementos hierarquicamente abaixo de si, à Secretária-Geral é lhe adstrita ainda a
responsabilidade de coordenar todos os grandes eventos da estrutura da JSD/Madeira
(Conselhos Regionais, Congressos, Universidades Jota, eleições para os órgãos locais, jantares de
Natal entre outros) sob o ponto de vista operacional. Sempre que os grandes eventos acima
mencionados sejam dedicados a um tema que esteja sobre a alçada de um dos Vice-Presidentes
da CPR da JSD/M este é, igualmente responsável pela coordenação do evento conjuntamente
com o Presidente e a Secretária-Geral. Em virtude da competência estabelecida pelo n.º3 do
artigo 49.º dos Estatutos Regionais da JSD/Madeira, a Secretária-Geral representa e pode assumir
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compromissos perante entidades externas desde que os mesmo não comprometam o equilíbrio
financeiro da estrutura. À Secretária-Geral é ainda confiada o acesso de todas as páginas
institucionais da JSD/Madeira nos diferentes sítios online, sendo da sua particular
responsabilidade o acompanhamento das ações levadas a cabo pelas páginas das estruturas
locais, bem como, das estruturas autónomas da JSD/Madeira, monitorizando ainda os conteúdos
desenvolvidos pelo Gabinete de Comunicação da JSD/Madeira, recentemente criado e sob a
alçada do Presidente da CPR da JSD/M. Fica ainda adstrito à Secretária-Geral a responsabilidade
de coordenar todos os trabalhos logísticos e operacionais do quotidiano da estrutura, bem como,
a coordenação, sob o ponto de vista de gestão de eventos, iniciativas e calendário de todas as
estruturas internas da JSD, conjuntamente com o Presidente da CPR da JSD/M.
Concluído o primeiro ponto, inicia-se a discussão e votação do ponto n.º 2 da ordem de
trabalhos, Designação de um terceiro elemento para as assunção de responsabilidades
financeiras nos termos do n.º3 do artigo 49.º, sob proposta do Presidente e da Secretária-Geral.
Tendo dado início ao referido ponto, termos do número 3 do artigo 49.º do Estatutos da JSD/M,
o Presidente e a Secretária-Geral propuseram à CPR da JSD/M que o elemento designado por
este órgão para as responsabilidades financeiras e de administração da estrutura seja o
Secretário-Geral Adjunto da CPR da JSD/M, Francisco de Sousa Gonçalves que já vinha assumindo
as referidas responsabilidades desde mandato transato.
Tendo este ponto sido aprovado por unanimidade, a gestão financeira fica agora a cargo do
Presidente da CPR da JSD/Madeira, Bruno Miguel Barroso de Moura Melim, da Secretária-Geral
Jéssica José Ferreira Faria e do Secretário-Geral adjunto Francisco de Sousa Gonçalves, devendose proceder no tempo mais breve possível à substituição, junto das entidades bancárias em que
a JSD tem contas sediadas, do ex-Secretário-Geral João Henrique Vital Jardim pela nova
Secretária-Geral da CPR da JSD/M, Jéssica José Ferreira Faria, devendo-se manter-se com os
mesmos acessos os dirigentes Bruno Miguel Barroso de Moura Melim e Francisco de Sousa
Gonçalves, que transitam do anterior mandato.
Relativamente ao ponto três da ordem de trabalhos, atribuição de competências aos membros
da Comissão Política Regional, pela Secretária-Geral da CPR JSD/M aos membros do referido
órgão, nos termos do artigo 49.º e seguintes dos Estatutos Regionais da JSD/M, com aprovados
no decurso dos trabalhos do XXIV Congresso da JSD/M.
Neste sentido, a Secretária-Geral da JSD/Madeira propôs à CPR da JSD/M a seguinte divisão de
tarefas para si e para os restantes membros dos órgãos:
Jéssica José Ferreira Faria- Secretária-Geral da CPR da JSD/M- à sua responsabilidade ficam as
competências acima delegadas pelo Presidente da Comissão Política Regional, no que concerne
aos aspetos logísticos, operacionais e de coordenação de todas as estruturas da JSD/Madeira,
bem como, tudo aquilo a que se aludiu à sua intervenção. Nos termos das competências próprias,
a Secretária-Geral é responsável, sob o ponto de vista estatutário, impulsionar a atividade
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regional da JSD, sem prejuízo da competência específica do restantes membro da Comissão
Política Regional e demais órgãos, bem como a gestão dos assuntos correntes e diários da vida
da JSD/M, elaborar e submeter à Comissão Política Regional as contas da JSD na Região e o plano
geral de despesas;
Sob a sua superintendência os membros abaixo designados ficam com as seguintes competências
delegadas:
Francisco de Sousa Gonçalves- Secretário Geral Adjunto da CPR da JSD/M- ficam à sua
responsabilidade as competências de administração e representação financeira da JSD/M, sendo
que este só vincula a JSD/Madeira a obrigações perante terceiros com a autorização da
Secretária-Geral e do Presidente da CPR da JSD/M. Fica ainda responsável por toda o apoio
logístico e operacional necessário a toda a estrutura, não ficando especialmente adstrito a
nenhuma estrutura da JSD/Madeira; Pode, conjuntamente com o Presidente da Comissão
Política Regional, assumir responsabilidade política em matérias ambientais.
Nuno Miguel Cafôfo Garanito- Secretário-Geral Adjunto da CPR da JSD/M- ficam à sua
responsabilidade as temáticas relativas à superintendência da militância, bem como ao
acompanhamento e apoio das iniciativas desenvolvidas pelas estruturas locais da JSD/Madeira.
É igualmente responsável por prestar os apoios que venham a ser considerados como
fundamentais pela Secretária-Geral da estrutura, em todos os eventos, organizações ou
estruturas da JSD. Em matéria de compromissos financeiros em nome da estrutura, o referido
Secretário-Geral Adjunto só vincula a JSD/M à referida obrigação se obtiver a aprovação da
despesa/investimento a realizar por dois dos três responsáveis financeiros sendo obrigatório, em
qualquer dos casos, ter a concordância e aprovação da Secretária-Geral.
Patrícia José Gonçalves- Vogal da CPR da JSD/M- ficam à sua responsabilidade as temáticas,
conjuntamente com o Presidente da CPR da JSD/M, relacionadas com o acompanhamento do
movimento associativo seja ele estudantil ou juvenil. É igualmente responsável por prestar os
apoios que venham a ser considerados como fundamentais pela Secretária-Geral da estrutura,
em todos os eventos, organizações ou estruturas da JSD. Em matéria de compromissos
financeiros em nome da estrutura, a vogal acima identificada só vincula a JSD/M à referida
obrigação se obtiver a aprovação da despesa/investimento a realizar por dois dos três
responsáveis financeiros sendo obrigatório, em qualquer dos casos, ter a concordância e
aprovação da Secretária-Geral.
Emanuel José Mendonça de Freitas- Vogal da CPR da JSD/M- fica à sua responsabilidade o
acompanhamento permanente de todas as ações e responsabilidades, sob uma ótica de apoio
complementar, das competências levadas a cabo pela Secretária-Geral. É igualmente responsável
por prestar os apoios que venham a ser considerados como fundamentais pela Secretária-Geral
da estrutura, em todos os eventos, organizações ou estruturas da JSD. Em matéria de
compromissos financeiros em nome da estrutura, o referido Secretário-Geral Adjunto só vincula
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a JSD/M à referida obrigação se obtiver a aprovação da despesa/investimento a realizar por dois
dos três responsáveis financeiros sendo obrigatório, em qualquer dos casos, ter a concordância
e aprovação da Secretária-Geral.
Vítor Hugo Martins Abreu- Vogal da CPR da JSD/M- fica à sua responsabilidade o
acompanhamento permanente de todas as ações e responsabilidades, sob uma ótica de apoio
complementar, das competências delegadas em matéria de Administração Pública, cultura,
turismo, transportes e, no apoio logístico, à JASD. Fora estas competências, fica igualmente
responsável por prestar os apoios que venham a ser considerados como fundamentais pela
Secretária-Geral da estrutura, em todos os eventos, organizações ou estruturas da JSD. Em
matéria de compromissos financeiros em nome da estrutura, o vogal acima identificado só
vincula a JSD/M à referida obrigação se obtiver a aprovação da despesa/investimento a realizar
por dois dos três responsáveis financeiros sendo obrigatório, em qualquer dos casos, ter a
concordância e aprovação da Secretária-Geral.
Ana Beatriz Leça Pereira- Vogal da CPR da JSD/M- fica à sua responsabilidade o
acompanhamento permanente de todas as ações e responsabilidades, sob uma ótica de apoio
complementar, das competências delegadas em matéria de assuntos sociais, inclusão e
habitação. Fora estas competências, fica igualmente responsável por prestar os apoios que
venham a ser considerados como fundamentais pela Secretária-Geral da estrutura, em todos os
eventos, organizações ou estruturas da JSD. Em matéria de compromissos financeiros em nome
da estrutura, a vogal acima identificada só vincula a JSD/M à referida obrigação se obtiver a
aprovação da despesa/investimento a realizar por dois dos três responsáveis financeiros sendo
obrigatório, em qualquer dos casos, ter a concordância e aprovação da Secretária-Geral.
Júlia Emília Dória- Vogal da CPR da JSD/M- fica à sua responsabilidade o acompanhamento
permanente de todas as ações e responsabilidades, sob uma ótica de apoio complementar, das
competências delegadas em matéria de Educação e Desporto e, no apoio logístico, aos ESD´S.
Fora estas competências, igualmente responsável por prestar os apoios que venham a ser
considerados como fundamentais pela Secretária-Geral da estrutura, em todos os eventos,
organizações ou estruturas da JSD. Em matéria de compromissos financeiros em nome da
estrutura, a vogal acima identificada só vincula a JSD/M à referida obrigação se obtiver a
aprovação da despesa/investimento a realizar por dois dos três responsáveis financeiros sendo
obrigatório, em qualquer dos casos, ter a concordância e aprovação da Secretária-Geral.
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_________________________________________________________
Bruno Miguel Melim
_________________________________________________________
António Gonçalves
_________________________________________________________
João Dinis dos Santos Ramos
_______________________________________________________
André João Teixeira Pão
___________________________________________________________
Ricardo Nuno Alves Freitas
___________________________________________________________
Jéssica José Faria Abreu
___________________________________________________________
Francisco de Sousa Gonçalves
___________________________________________________________
Nuno Miguel Cafofo Garanito
___________________________________________________________
Patrícia José Gonçalves
___________________________________________________________
Emanuel Freitas
____________________________________________________________
Vitor Abreu
____________________________________________________________
Beatriz Leça Pereira
____________________________________________________________
Júlia Dória
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