
 

 

CONCURSO 
APRESENTADOR DO PODCAST JSD MADEIRA 

 

 

REGULAMENTO  

 

I  
Apresentação 

 
O concurso “Apresentador do PodCast JSD Madeira” é uma iniciativa 

desenvolvida pela Juventude Social-Democrata da Madeira (JSD Madeira), 
lançado no âmbito da realização da Reforma Digital da JSD Madeira, aprovada 
no último Congresso Regional da estrutura.  

 

II 
Objetivos 

O concurso tem por objetivo a escolha de um jovem para conduzir as 
emissões do PodCast desenvolvido pela JSD Madeira para que, de forma 
informal, se dê a conhecer personalidades da Região Autónoma da Madeira 
que se tenham destacado na sociedade seja através da sua militância ou 
participação política, seja através de outros contributos que permitiram o 
enriquecimento da sociedade madeirense.  

 

III 
Elegibilidade 

O concurso é dirigido a todos os jovens, com idades compreendidas 
entre os 18 e os 30 anos, naturais e/ou residentes na Região Autónoma da 
Madeira militantes ou candidatos a militante da JSD Madeira com ou sem 
experiência em PodCast. 

 

 

 



 

 

IV 
Descrição  

1. O Concurso decorrerá entre 8 de dezembro de 2020 e 11 de janeiro de 
2021 e consiste na escolha e seleção de um candidato(a) para apresentar, 
conduzir e produzir, conjuntamente com os elementos da direção da 
JSD Madeira, um novo programa de conteúdo político e pessoal, em 
formato podcast, a ser lançado pela JSD Madeira durante o ano de 2021. 
 

2. Os candidatos devem preencher os requisitos do artigo anterior.  
 

3. Os elementos da candidatura que tornam a candidatura válida são os 
seguintes: 
 
a) Um vídeo, com duração entre 1 e 2 minutos, em que simulas a 
apresentação do início do programa, que capte a atenção dos jovens, 
cujo entrevistado é o Presidente do PSD/Madeira, Dr. Miguel 
Albuquerque. Nesse curto período deve ser indicada a referência à 
pessoa e ser lançada uma questão que poderia captar a atenção do 
ouvinte para seguir o podcast.  
 
b) Em anexo a este vídeo, que deve respeitar a duração estipulada sob 
pena de exclusão da candidatura, deves anexar uma sugestão de 
individualidade a ser convidada pela JSD Madeira a participar neste 
programa, o porquê da tua escolha, o que levaria a que este fosse motivo 
para que os jovens observassem o programa e qual(is) seriam as 
perguntas da entrevista.  
 
c)  Anexa a tudo isto, a fotocópia do teu cartão do cidadão, para 
podermos verificar os restantes requisitos acima referidos.  
 

4. Uma vez preenchidos todos os passos referidos no número anterior, 
deves mandar para geral@jsdmadeira.pt. 
 

5. O prazo de envio de candidaturas decorrerá entre o dia 8 de dezembro 
e o dia 18 de dezembro de 2020.  
 
 
 



 

 

6. Júri é composto por: 
a) Bruno Miguel Melim, Presidente da JSD Madeira  
b) João Jardim, Secretário-Geral da JSD Madeira 
c) Agostinho Monteiro, Comunicação da JSD Madeira 
d) Susana Freitas, Assessora de Imprensa do PSD/Madeira 
 

7. O júri selecionará os trabalhos apresentados, entre 19 e 23 de dezembro, 
e selecionará os candidatos que estiverem em melhores condições de 
assegurar o conteúdo que se pretende vir a desenvolver. 
 

8. Uma vez selecionados, os candidatos realizarão uma prova-piloto que 
consistirá numa entrevista a ser realizada, no estúdio onde será realizado 
o programa, a uma individualidade do universo social-democrata da 
Madeira.  
 

9. Uma vez realizadas as provas, o júri anunciará o concorrente selecionado 
para a desenvolver o programa.  
 
 

V 
Direitos de Imagem  

 
A participação neste concurso é de caráter voluntário pelo que os 

direitos de imagem ficarão sempre sob a tutela do concorrente participante, 
bem como, a sua autorização na divulgação da imagem.  

 

VI 
Cronograma 

 

O concurso integra as seguintes fases:  

• 8 de dezembro de 2020 a 18 de dezembro de 2020 - Período de submissão de 
candidaturas para apresentador do PodCast;  

• 19 de dezembro de 2020 a 23 de dezembro - Seleção do júri dos candidatos 
que passarão à fase prova-piloto; 



 

 

• 4 de janeiro de 2021 a 8 de janeiro de 2021 - Prova-Piloto para os candidatos 
selecionados; 

• 11 de janeiro de 2021- Anúncio do candidato escolhido. 

 

VII 
Disposições Finais  

 

1. As situações não previstas pelo presente Regulamento serão analisadas 
pela entidade organizadora do concurso.  

2. A participação no concurso pressupõe a aceitação integral do presente 
regulamento.  

3. Para esclarecimento e/ou informações adicionais, deverá contactar a 
JSD Madeira para o mail geral@jsdmadeira.pt 

 


