


Sob o mote “Estamos ao teu lado”, a Juventude Social Democrata abre um 
concurso para jovens designers em início de carreira. O concurso consiste na 
apresentação de uma nova identidade gráfica da JSD e é uma forma de 
chamar à atenção para o crescimento do desemprego jovem.

O concurso “Estamos ao teu lado” visa reforçar, na prática, que a JSD irá 
sempre lutar pelos direitos da juventude portuguesa. Sendo a emancipação 
jovem um dos principais flagelos atuais dos portugueses, a JSD dará um sinal 
prático de como todas as oportunidades pode fazer a diferença. O desem-
prego jovem é um dos fatores que mais entrave coloca à emancipação jovem.

“Por mais simples que seja, queremos dar um sinal à comunidade de que os 
jovens merecem todo o apoio. Os jovens têm sido os principais sacrificados 
pelo desemprego provocado pela crise da COVID-19. Nas empresas, a primeira 
tentação é despedir os mais jovens, os que estão há menos tempo a trabalhar. 
Por isso, faz todo o sentido que a JSD esteja na linha da frente a apostar nas 
novas gerações, alertando o governo que é essencial proteger aqueles que 
nesta altura, nem o primeiro emprego conseguem arranjar. O Governo tem de 
criar incentivos que contrariem esta tendência” diz o Presidente da JSD, Alex-
andre Poço.

A decorrer até 31 de agosto, a JSD abre este concurso de ideias para a nossa 
identidade gráfica. Esta ação está aberta em exclusivo para jovens designers 
que estejam desempregados, ou no início da carreira. 

A este concurso só podem concorrer jovens até aos 30 anos, exclusivamente 
a título individual, ou através de sociedade unipessoais próprias, não sendo 
aceites propostas de agências de comunicação ou publicidade. 

O concurso está aberto até ao dia 31 de agosto e tem um valor de 1500€ para 
o vencedor. Após a seleção da proposta vencedora, a imagem vencedora 
servirá como imagem da estrutura a partir de setembro de 2020.

Podes ler o regulamento do concurso “Estamos ao teu lado” aqui:
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REGULAMENTO

1. Um dos maiores entraves à emancipação jovem é o crescimento do desem-
prego jovem.

2. Por mais simples que seja, a JSD quer dar um sinal à comunidade de que os 
jovens merecem todo o apoio. Os jovens têm sido os principais sacrificados 
pelo desemprego provocado pela crise da COVID-19. Nas empresas, a primeira 
tentação é despedir os mais jovens, os que estão há menos tempo a trabalhar. 
Por isso, faz todo o sentido que a JSD esteja na linha da frente a apostar nas 
novas gerações.

3. O concurso “Estamos ao teu lado” tem como intuito desenvolver a nova 
identidade gráfica da Juventude Social Democrata para o mandato 
2020-2022.

4. Podem concorrer jovens até aos 30 anos, exclusivamente a título individual, 
ou através de sociedade unipessoais próprias, não sendo aceites propostas de 
agências de comunicação ou publicidade.

5. O dossier da candidatura deve conter os seguintes elementos:
a. Memória descritiva da nova identidade gráfica, sem exceder 2500 
caracteres com espaços;
b. Protótipo de 3 imagens:

i. Banner para website
ii. Post para redes sociais (à escolha com justificação)
iii. Template de um documento (paginação)

c. Nas imagens mencionadas o item anterior, deve constar obrigatoria-
mente:
i. Logotipo da JSD;
ii. Slogan: “Estamos Juntos por Portugal”.

6. O logótipo da JSD é imutável, sendo que as suas regras de utilização se 
encontram explanadas em www.jsd.pt/historia/ - Logótipo JSD.

a. Manual de Normas: www.jsd.pt/wp-content/uploads/2019/01/JS-
D_ManualNormas.pdf.

7. Cada peça gráfica será avaliada de 1 (insuficiente) a 5 (muito bom), sendo 
que no fim será feita uma média.

8. O valor do prémio para a melhor linha gráfica é de 1500 euros.

9. O dossier deve ser remetido por email para comunicacao@jsd.pt e
jsd@jsd.pt.
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10. A data limite de entrega do dossier será a 31 de agosto de 2020 pelas 
23h30.

11. A data de divulgação do prémio será a 4 de setembro de 2020 pelas 23h30.

12. Após a divulgação do prémio, o Presidente do Júri entrará em contacto 
com o vencedor. 

13. A linha gráfica desenvolvida pelo vencedor poderá ser adaptada conforme 
a estratégia política da Comissão Política Nacional.

a. O vencedor tem até 18 de setembro de 2020 para enviar os novos 
elementos gráficos da JSD adaptados às necessidades da Comissão Políti-
ca Nacional.

14. A linha gráfica desenvolvida pelo vencedor passa a ser propriedade 
intelectual da Juventude Social Democrata.

15. O júri é composto por:
a. Alexandre Damasceno da Silva Poço, Presidente, com prerrogativa de 
desempate
b. João Pedro Vila Viçosa Louro
c. Ana Filipa Nascimento Antunes.

16. O júri reserva-se o direito de não atribuir o Prémio, se entender que nenhu-
ma das propostas apresentadas reúne as condições exigidas.

17. Não há recurso das deliberações do júri.
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