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TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTGO 1.º
(Natureza, âmbito e Sede)1- Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, queadopta a sigla MADEM G15 é um movimento político, com personalidadejurídica, independente, aberto, inclusivo, sem carácter confessional, decidadãs e cidadãos guineenses, sem distinção de origem social, étnico,de género, que assume a forma legal de partido político, fundado em 09de Maio de 2018, em Bissau, com a sede nacional em Bissau, capital daRepública da Guiné-Bissau. 2 – O Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15,MADEM G15, inspira-se nas contribuições convergentes de cidadãos eforças vivas que se comprometem com a defesa da liberdade, da justiça,da igualdade de Direito e de Oportunidade, disponíveis a combater asformas de exclusão baseadas em discriminações de carácter étnico, degénero, de idade, de religião, de opinião ou de classe social. 3. O Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15,MADEM G15, organiza-se ao nível nacional, baseando a sua acção norespeito pela Constituição e pelas Leis da República, orientando-senos interesses da afirmação do Estado de Direito Democrático e naconstrução duma sociedade de diálogo, paz, justiça e desenvolvimento.

1



4. Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEMG15, reconhece o importante contributo dos Combatentes da Liberdadeda Pátria na conquista da independência nacional e na edificação doEstado Guineense, sendo-lhe eternamente grato.  5. Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEMG15, reconhece, ainda, os esforços consentidos pelas forças vivas danação na consolidação da democracia multipartidária.
Artigo 2.º

(Da Divisa e Símbolos)1. A Divisa do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos15, MADEM G15, é Unidade, Justiça e Progresso.2. São Símbolos do Movimento para a Alternância Democrática, Grupodos 15, MADEM G15: a) A Bandeira b) O Emblema; 3. A Bandeira do Movimento para a Alternância Democrática, Grupodos 15, MADEM G15, é rectangular e formada por três faixas iguais esobrepostas, horizontalmente, sendo a faixa superior a cor amarela, a domeio cor vermelha e a faixa inferior cor verde, tendo no centro dabandeira as disposições do emblema e sigla MADEM G15.4.O Emblema do Movimento para a Alternância Democrática, Grupodos 15, MADEM G15, tem duas espigas de arroz dispostas lateralmente,suportadas, na parte inferior, por uma concha amarela que contém e asigla MADEM G15, com fundo de cor vermelha, e na parte supe-rior, entreas duas espigas do arroz, dispõe de uma estrela negra de cinco pontas e,debaixo desta e no centro do emblema, duas frutas de caju. O emblemaé entornado na sua parte inferior com os dizeres da sua denominaçãooficial - Movimento para Alternância Democrática.
Artigo 3º

(Objectivos)Constituem objectivos do Movimento para a Alternância Democrática,Grupo dos 15, MADEM G15:a) Consolidar e preservar a Independência e a Unidade Nacional;2



b) Promover e defender a paz, o diálogo e a concórdia nacional;c) Defender e consolidar o Estado de Direito Democrático na Repúblicada Guiné Bissau;d) Lutar pela defesa dos mais desfavorecidos, promover a justiça e acoesão social;e) Promover a participação dos guineenses no processo de reconstruçãoe desenvolvimento nacional.
Artigo 4º

(Da Democracia interna)1. O Movimento para Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEMG15, é uma Organização Política Democrática, aberta a participação livree voluntária de todos os cidadãos, devendo os seus membros participar,de forma livre, nas discussões e tomadas de decisões inerentes a vida doMovimento e da Sociedade.
2. A democracia interna assenta ainda nos seguintes princípios:a) Respeito pelas liberdades, pelos direitos e pelas garantias funda-mentais consagrados na Constituição;b) Garantia da liberdade de candidatura a qualquer cargo individualou colectivo no Movimento a todos os níveis;c) Respeito a periodicidade dos mandatos dos órgãos e titulares eleitos;d) A obrigatoriedade de cumprimento das decisões de maioria, tomadasnos termos dos Estatutos, Regulamentos e da legislação em vigor; e) Obrigatoriedade de cumprimentos das decisões de órgãos superiorespelos órgãos e estruturas inferiores, desde que tomadas nos termosdos Estatutos.3. As eleições de órgãos individuais ou colectivos, bem como titularesde órgãos colegiais, são feitas por sufrágio directo e secreto, sendopermitida a liberdade de candidatura.  4. As outras formas de eleição são determinadas nos termos dosestatutos ou de regulamentos.  
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Artigo 5º
(Dos Princípios Morais e Éticos)1. Os membros do Movimento para Alternância Democrática, Grupodos 15, MADEM G15, devem pautar-se por uma conduta moral, cívica epatriótica. 2. Os membros do Movimento para a Alternância Democrática, Grupodos 15, MADEM G15,não podem, em momento algum, servir-se destepara os seus benefícios pessoais ou outros fins alheios aos objectivos doMovimento.

Artigo 6º
(Da responsabilidade solidária dos titulares dos órgãos)Os membros do Movimento para a Alternância Democrática, Grupodos 15, MADEM G15, devem participar no processo de tomada dedecisão, uma vez tomada a decisão, implica a responsabilidade individuale colectiva dos titulares dos órgãos.

TÍTULO II
DOS MEMBROS

Artigo 7º
(Dos Membros)1 - São membros do Movimento para a Alternância Democrática,Grupo dos 15, MADEM G15, todas e todos os cidadãos guineenses quemanifestem o desejo de aderir ao Movimento e estejam no pleno gozodos seus direitos políticos, devendo a adesão ser ratificada pelos órgãoscompetentes, no prazo máximo de 7 dias.2 - Excedido o prazo previsto no número anterior, a adesão considera-se tacitamente ratificada.3 - Para efeitos do nº 1 consideram-se competentes as ComissõesPolíticas de base, respetivas ou, quando não existam, as ComissõesPolíticas de secção e sector.4 - Cada membro fica vinculado a uma assembleia de base no seucartão de filiado. No caso de membros fora do país, ficam vinculados a4



um círculo de residentes no estrangeiro, podendo organizar-se por nú-cleos em cada país ou região. 5- A ratificação da adesão de ex-membros é da responsabilidadeda Conselho Nacional, sendo neste caso excetuado o prazo definidono nº 1.
Artigo 8º

(Dos Direitos)1. São Direitos do Membro do Movimento para a Alternância Demo-crática, Grupo dos 15, MADEM G15:a) Participar democraticamente na definição da política do Movimentoe nas suas atividades, designadamente nas reuniões das estruturas aque pertencerem ou órgãos para que tenham sido eleitos;b) Eleger e ser eleito para todos os órgãos e cargos definidos na estruturado Movimento.c) Ser informado regularmente sobre a atividade do Movimento.d) Criticar, quando necessário, nas estruturas e nos órgãos, os membros,responsáveis ou dirigentes do Movimento para a AlternânciaDemocrática, Grupo dos 15, MADEM G15, de forma responsável econstrutiva;e) Impugnar, mediante reclamação ou recurso, nos termos dos presentesEstatutos e da lei, os atos das estruturas ou órgãos do Movimentopara a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15, queviolem seus direitos ou infrinjam normas estatutárias ou regula-mentaresf) Não ser punido disciplinarmente sem ser mediante a instrução de umprocesso disciplinar em que lhe seja garantida direito de audiçãoprévia e de defesa. g) Todas os membros têm o direito de conhecer as deliberações dosórgãos.h) Contribuir na elaboração, discussão e implementação do programado Movimento.
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Artigo 9º
(Dos Deveres)1. São deveres dos membros: a) Estar inscrito numa organização de Base do Movimento;b) Participar nas actividades e reuniões das estruturas e órgãos a quepertença; c) Promover os objectivos políticos do Movimento e actuar civicamenteem conformidade com os Estatutos e regulamentos;d) Respeitar os princípios da democracia do Movimento para aAlternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15, e colaborar nadefesa e na consolidação da sua unidade de acção e da coesão interna;e) Contribuir para o financiamento das actividades do Movimento,através do pagamento regular de quota, podendo dar outrascontribuições na medida das suas possibilidades;f) Divulgar valores inerentes a unidade, coesão, tolerância e solidarie-dade nacional; g) Lutar firmemente na consolidação da democracia interna noMovimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEMG15, e na sociedade guineense;h) Combater todos os sinais de descriminação e lutar pela igualdadedos cidadãos;i) Promover a reconciliação nacional, aplicando os princípios universaisda democracia e dos direitos humanos;j) Não se inscrever ou abster-se de participar em atividades de outrasassociações politicas sem anuência da estrutura competente doMovimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEMG15;k) Contribuir ativamente para a defesa da soberania nacional e daintegridade territorial, cumprindo escrupulosamente com os deverescívicos, morais e patrióticos;l) Ser lutador intransigente contra os preconceitos tribais, raciais,regionais e do extremismo religioso;6



m) Observar os demais deveres previstos nos Estatutos e nos regula-mentos do Movi-mento para a Alternância Democrática, Grupo dos15, MADEM G15.   2. Os membros do Movimento para a Alternância Democrática,Grupo dos 15, MADEM G15, que sejam membros do Governo, Deputadose os demais titulares de funções públicas indicados sob proposta oupatrocínio do Movimento, comprometem-se a seguir a sua orientaçãopolítica;
TÍTULO III

DA DISCIPLINA
Artigo 10º

(Das Sanções)1 - Aos Membros que violem os Estatutos e regulamentos podemser aplicadas, por ordem de gravidade, as seguintes medidas discipli-nares:a) Advertência; b) Suspensão de direitos até um ano;c) Suspensão de direitos até dois anos; 2. A competência de aplicação destas medidas é do Conselho Regionalde Direitos, por iniciativa própria ou das organizações regionais,sectoriais e de base, com direito de recurso para o Conselho Nacional deDireitos. 3. A nenhum membro pode ser imposta qualquer medida disciplinarsem lhe ter sido dada a possibilidade de ser previamente ouvido.4. O recurso das sanções previstas no número anterior, 2 , deve serinterposto no prazo de trinta dias, após comunicação ao membro dasanção que lhe foi aplicada e tem de conter as alegações do recorrente. 5. O recurso da sanção não tem efeito suspensivo. 6. Qualquer sanção disciplinar é precedida de inquérito, com direitode defesa assegurado, conduzido por uma Comissão ad-hoc de ConselhoRegional de Direitos designada para o efeito e composta por trêsmembros indicados pelo Conselho Regional de Direitos, que nao devemparticipar na plenária do Conselho Regional de Direitos. 7



7. O procedimento disciplinar, sob pena de prescrição, tem de seiniciar até sessenta dias úteis após a comunicação da presumívelinfracção disciplinar ao Conselho Regional de Direitos.8.  É obrigatoriamente facultada ao membro visado pelo procedi-mento a consulta do processo, a partir da respectiva notificação, que lhedeve ser enviada por carta, incluindo informação clara sobre a infraçãoimputada, a sanção que pode ser aplicada e a referência aos principaismeios de prova.9. Se o presumível infractor for membro de órgãos nacionais, acompetência de aplicação das medidas constantes do número 1 é doConselho Nacional de Direitos, por iniciativa própria ou do ConselhoNacional e da Comissão Política Nacional. 10. O processo disciplinar vai ser objecto de uma regulamentaçãoespecífica.
TÍTULO IV

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
PRINCIPIOS FUDAMENTAIS

Artigo 11º
(Dos mandatos)1. Mandato dos órgãos eletivos do Movimento para a AlternânciaDemocrática, Grupo dos 15, MADEM G15, é de quatro anos.2. Findo o mandato dos titulares dos órgãos do Movimento para aAlternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15, conforme o nº 1,os titulares dos órgãos mantêm-se em funções até a tomada de posse dosnovos eleitos.

Artigo 12º 
(Da suspensão e perda de mandato)

1. O mandato do titular de órgão eletivo pode ser suspenso:a) A pedido do interessado;a) Quando seja objecto de um inquérito no âmbito de um processo-crime.
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2. O titular de órgão eletivo perde o seu mandato:a) Por renuncia escrita ou quando condenado num processo-crime.
Artigo 13º

(Do quórum)1.Os órgãos Colegiais do Movimento para a Alternância Democrática,Grupo dos 15, MADEM G15, só podem reunir-se em primeira e segundaconvocatória com a presença de mais de metade dos seus membrosefectivos.2. Em terceira convocatória, os órgãos referidos no número anteriorpodem reunir-se com a presença de pelo menos um terço dos seusmembros efectivos.
Artigo 14º

(Das deliberações)As deliberações dos órgãos do Movimento para a Alternância Demo-crática, Grupo dos 15, MADEM G15, são tomadas por maioria absolutados membros presentes, salvo nos ca-sos expressamente previstos nospresentes Estatutos.
TÍTULO V

ORGANIZAÇÃO

Artigo 15º
(Da estrutura orgânica)1.O Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15,MADEM G15, organiza-se a nível Nacional, Regional, Sectorial, de Secçãoe de Base.2. São órgãos nacionais do Movimento para a Alternância Democrá-tica, Grupo dos 15, MADEM G15:a) Congresso;b) Conselho Nacional;c) Comissão Política Nacional;d) Coordenador Nacional do Movimento para a Alternância Democrática,Grupo dos 15, MADEM G15; 9



e) Secretariado Nacional;f) Conselho Nacional de Direitos.
3.São órgãos regionais:a) Conferência Regional;b) Conselho Regional;c) Comissão Política Regional;d) Secretariado Regional;e) Conselho Regional de Direitos. 4. As estruturas sectoriais do Movimento para a Alternância Democrá-tica, Grupo dos 15, MADEM G15, têm os seguintes órgãos:a) Conferência Sectorial;b) Conselho Sectorial;c) Comissão Política Sectorial;d) Secretariado Sectorial.5. As estruturas orgânicas de base do Movimento para a AlternânciaDemocrática, Grupo dos 15, MADEM G15, nos centros urbanos ou nastabancas, são fixadas pela Comissão Política da respectiva Região eadopta a forma de Assembleia de Base.

TÍTULO VI
Dos órgãos Nacionais

SECÇÃO I
Do Congresso

Artigo 16º
(Da natureza e composição)1. O Congresso é o órgão deliberativo máximo do Movimento para aAlternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15, sendo presididopor uma mesa, composta por um Presidente, dois Vice-presidentes edois Secretários.
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2. Participam no Congresso os delegados eleitos nas ConferênciasRegionais, delegados em representação das Mulheres, da Juventude doMovimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15,e da Diáspora, assim como delegados por inerência.3. O número de delegados ao Congresso é fixado pelo ConselhoNacional do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15,MADEM G15.
Artigo 17º

(Da competência)É competência do Congresso:a) Aprovar o seu regimento;b) Fixar o número de membros do Conselho Nacional e Comissão PolíticaNacional;c) Definir as opções políticas e estratégicas do Movimento para aAlternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15;d) Alterar e aprovar o programa e os Estatutos do Movimento para aAlternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15; e) Eleger a mesa do Congresso e órgãos do Congresso;f) Eleger os membros do Conselho de Direitos;g) Eleger os membros da Comissão Política dentre os Membros doConselho Nacional;h) Eleger o Coordenador do MADEM G15 e, sob proposta deste, osvice-coordenadores; i) Apreciar e aprovar os relatórios do Conselho Nacional e do Conselhode Direitos;j) Apreciar e aprovar os projectos de resoluções e recomendações doConselho Nacional;k) Pronunciar-se sobre a actuação dos órgãos do Movimento para aAlternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15, nomeadamenteno que concerne a sua acção politica;l) Aprovar o regulamento eleitoral e outras normas de funcionamentodo Congresso. 11



Artigo 18º
(Das reuniões e deliberações)1. O Congresso reúne-se ordinariamente de quatro em quatro anos eextraordinariamente por iniciativa do Coordenador do Movimento oupor requerimento de mil membros em pleno gozo dos seus direitos.2. Os Congressos extraordinários podem também proceder a revisãodos Estatutos e eleger os órgãos do Movimento.3. A convocação de um congresso extraordinário, decorrente davacatura ou impedimento, não carece de consulta.4. As deliberações do Congresso são válidas e obrigatórias para todosos órgãos e membros do Movimento.5. O Congresso delibera validamente por maioria absoluta dos votosexpressos dos delegados presentes.6. Para o Congresso extraordinário, são convocados os mesmosdelegados do último Congresso ordinário.

Artigo 19º
(Do regulamento eleitoral)O regulamento eleitoral do Congresso especifica os detalhes daorganização do processo eleitoral.

Artigo 20º
(Do regimento do Congresso)Antes da data da realização de um Congresso, o Conselho Nacionalaprova, sob proposta da Comissão Política Nacional, o projecto doregimento a submeter ao congresso.

SECÇÃO II
Do Conselho Nacional 

Artigo 21º
(Da natureza e composição)1. O Conselho Nacional é Órgão deliberativo máximo do Movimentopara a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15, entre osCongressos. 12



2. O Conselho Nacional é composto por 615 membros efectivos e 61suplentes, eleitos pelo Congresso.3. Quando convidados, podem tomar parte nas reuniões do ConselhoNacional os membros do Grupo Parlamentar e do Governo, sem direitoa voto.4. Os primeiros titulares dos órgãos nacionais, deliberativos, executivoe jurisdicionais, da Juventude e das Mulheres têm assento no ConselhoNacional, quando não são membros deste, e sem direito a voto.
Artigo 22º

(Da competência)Compete ao Conselho Nacional:a) Fazer cumprir as decisões do Congresso e suas próprias deliberações;b) Fixar o número de Delegados ao Congresso e convoca-los para o acto;c) Eleger, sob proposta do Coordenador Nacional e na sua primeirareunião, ainda no decurso do congresso, o Secretário Nacional;d) Quando exista, aprovar o preenchimento de vagas, pelos suplentes doConselho Nacional e da Comissão Política Nacional;e) Avaliar as actividades dos órgãos do Movimento para a AlternânciaDemocrática, Grupo dos 15, MADEM G15;f) Estabelecer o modo de organização e funcionamento das estruturasdo Movimento através de regulamentos próprios;g) Estabelecer as modalidades de eleição das estruturas e órgãosintermédios e de Bases, bem como dos delegados às Assembleias deBase, às Conferências e ao Congresso; h) Eleger a Comissão Preparatória do Congresso;i) Analisar e aprovar o orçamento e as contas anuais do Movimento,assim como o montante da quota a pagar pelos membros do Movi-mento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15;j) Velar pelo cumprimento das directrizes e programas do Movimento;k) Eleger a Comissão eleitoral do Movimento para a Alternância Demo-crática, Grupo dos 15, MADEM G15, para as eleições Presidências,Legislativas e Autárquicas e nomear os Directores das respectivasCampanhas; 13



l) Sob proposta da Comissão Política, aprovar a lista dos Candidatosa Deputados e dos Candidatos as eleições Autárquicas;m) A provar as estratégias eleitorais do Movimento para a AlternânciaDemocrática, Grupo dos 15, MADEM G15, e o projeto de Programa doGoverno;n) Analisar e aprovar as propostas de apoio a candidato a Presidenteda República e da Assembleia Nacional Popular;o) Definir as estratégias da Política externa do Movimento, em obser-vância do Programa deste;p) Deliberar sobre a filiação do Movimento nas organizações interna-cionais, bem como autorizá-lo a proceder coligações ou alianças comoutras forças políticas nacionais para fins eleitorais e outros; q) Aprovar o Regulamento Disciplinar do Conselho de Direitos doMovimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEMG15;r) Propor ao Congresso as alterações de número de órgãos do Movi-mento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15,e adaptação do movimento, as realidades políticas nacionais einternacionais.
Artigo 23º

(Das reuniões)1. O Conselho Nacional reúne, ordinariamente, duas vezes por ano e,extraordinariamente, a requerimento da Comissão Política Nacional ou1/3 dos seus membros.2. O Conselho Nacional pode reunir e validamente deliberar, emprimeira e segundas convocatórias, com a maioria absoluta dos seusmembros presentes e, em terceira convocatória, com a presença de pelomenos 1/3 dos seus efectivos.3. As reuniões do Conselho Nacional são presididas pelo CoordenadorNacional do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15,MADEM G15.
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SECÇÃO III
COMISSÃO POLITICA NACIONAL

Artigo 24º
(Da natureza e composição)1.A Comissão Política Nacional é o órgão máximo da Direcção doMovimento entre as reuniões do Conselho Nacional. 2. A Comissão Política Nacional é composta de 155 membros efectivose 17 suplentes, eleitos pelo Congresso do Movimento, sob proposta doConselho Nacional.

Artigo 25º
(Da competência)

É competência da Comissão Política Nacional:a) Executar e fazer executar as deliberações do Congresso e do ConselhoNacional do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos15, MADEM G15;b) Analisar e pronunciar-se sobre a situação política nacional e definir aposição do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15,MADEM G15, face à mesma;c) Apresentar ao Conselho Nacional, para aprovação das propostasde apoio a candidato a Presidente da República e candidatos aPresidência da Assembleia Nacional Popular, bem como as listas decandidatos a cargos municipais;d) Analisar e aprovar a proposta da Estrutura Orgânica do Governo;e) Apresentar ao Conselho Nacional as grandes linhas de orientação doMovimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEMG15, no que tange as relações internacionais;f) Propor ao Conselho Nacional a cooperação do Movimento para aAlternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15, com outrasorganizações políticas nacionais e internacionais;g) Apresentar ao Conselho Nacional, para aprovação, os programas, osorçamentos, os planos de actividade e as contas anuais do Movimento;15



h) Aprovar a orgânica e regulamento do funcionamento do SecretariadoNacional e do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos15, MADEM G15, em geral; i) Supervisionar as atividades dos órgãos Regionais do Movimento paraa Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15;j) Criar condições de funcionamento do Movimento para a AlternânciaDemocrática, Grupo dos 15, MADEM G15, na Diáspora.
Artigo 26º

(Das reuniões)1. A Comissão Política Nacional do Movimento para a AlternânciaDemocrática, Grupo dos 15, MADEM G15, reúne, ordinariamente, dequatro em quatro meses e, extraordinariamente, quando convocado peloCoordenador Nacional do Movimento para a Alternância Democrática,Grupo dos 15, MADEM G15, ou a requerimento de, pelo menos, um terçodos seus membros.2. A Comissão Política Nacional reúne e delibera validamente, naprimeira e segunda convocatória, com a presença de maioria absolutados seus membros e, na terceira convocatória, com a presença de, pelomenos, 1/3.3. Podem ser convidados a participar nas reuniões da ComissãoPolitica Nacional, pelo Coordenador Nacional do Movimento para aAlternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15, ou por decisão daComissão Política Nacional, sem direito a voto, individualidades oupersonalidades.4. As deliberações da Comissão Política Nacional, quando tomadas pormaioria dos seus membros, são válidas e obrigatórias, para todos osórgãos inferiores e membros do Movimento para a Alternância Demo-crática, Grupo dos 15, MADEM G15.5. As reuniões da Comissão Política Nacional do Movimento para aAlternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15, são presididaspelo Coordenador Nacional.
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ARTIGO 27º
(Da Comissão Permanente da Comissão Política Nacional)1. Entre os membros da Comissão Política Nacional do Movimentopara a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15, é consti-tuída uma Comissão Permanente, composta pelo Coordenador Nacional,Vice-Coordenadores do Movimento, Se-cretário Nacional, Presidente daAssembleia Nacional Popular caso for membro do Movimento para aAlternância Democrática, Grupo dos 15, Líder do grupo parlamentar,Coordenador do Conselho Nacional de Direitos e por 16 membrospropos-tos pelo Coordenador Nacional e eleitos pela Comissão PolíticaNacional do Movimento.2. Cabe à Comissão Permanente acompanhar e apoiar a execuçãodas decisões da Comissão Política Nacional do Movimento para aAlternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15, e exercer ascompetências que lhe forem delegadas por esta.

Secção IV
Do Coordenador Nacional

ARTIGO 28º
(Do Coordenador Nacional)1. São considerados candidatos ao cargo do Coordenador Nacional, osmembros do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15,MADEM G15, que apresentarem a sua candidatura ao seu Congresso,uma vez validadas pelo Conselho de Direitos.2.O Coordenador Nacional do Movimento para a Alternância Demo-crática, Grupo dos 15, MADEM G15, é o órgão máximo representativodeste, que coordena e assegura a sua orientação permanente, velandopelo seu funcionamento e aplicação das decisões dos seus órgãos.3.O Coordenador Nacional tem assento em todos os órgãos doMovimento e preside o Conselho Nacional e a Comissão Política Nacio-nal.4. No desempenho das suas funções, o Coordenador Nacional écoadjuvado por um máximo de oito (8) Vice-Coordenadores eleitos, soba sua proposta, pelo Congresso. 17



5. Em caso de impedimento, o Coordenador Nacional é substituídopor um dos Vice-Coordenadores Nacionais, por ordem de precedência.6. Em caso de impedimento definitivo, o Coordenador Nacional ésubstituído interinamente pelo 1º Vice-Coordenador Nacional, até arealização do Congresso, num prazo de noventa dias.
ARTIGO 29º

(Da Competência)1. São competências do Coordenador Nacional do Movimento para aAlternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15:a) Representar o Movimento para Alternância Democrática, peranteos órgãos do Estado, outras Instituições Nacionais e Estrangeiras;b) Assumir e apresentar as posições adoptadas pelos órgãos doMovimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEMG15;c) Propor à Comissão Política Nacional do Movimento para a AlternânciaDemocrática, Grupo dos 15, MADEM G15, a eleição dos membrosdo Secretariado Nacional, ouvido o Secretário Nacional;d) Apresentar o relatório do Movimento para a Alternância Demo-crática, Grupo dos 15, MADEM G15, ao Congresso;e) Convocar e presidir as reuniões do Conselho Nacional, da ComissãoPolítica Nacional e, sempre que necessário, do SecretariadoNacional;f) Compete ao primeiro vice-coordenador presidir o Conselho Nacionalno caso em que o Coordenador exercer as funções de Primeiro-ministro ou esteja impedido.g) Exercer as demais competências previstas nos presentes Estatutosou que lhe forem conferidas pelos órgãos do Movimento para aAlternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15;2. O Coordenador Nacional do Movimento para a Alternância Demo-crática, Grupo dos 15, MADEM G15, pode delegar parte das suas compe-tências aos seus Vice-Coordenadores.
18



ARTIGO 30º
(Da Cabeça de lista do Movimento para a Alternância 

Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15,)1. O Coordenador Nacional do Movimento para a AlternânciaDemocrática, Grupo dos 15, MADEM G15, é o Cabeça de lista do Movi-mento às eleições legislativas e, em caso de vitória ou caso movimentofor convidado a indicar primeiro-ministro, seu candidato ao cargo. 2. Em caso de impedimento, o Coordenador Nacional é substituídoconforme o estipulado no nº5 do Artigo 28º, mediante a votação domesmo na Comissão Política do Movimento para a AlternânciaDemocrática, Grupo dos 15, MADEM G15, para o efeito da sua validaçãoa cargo do Primeiro-ministro.3. Compete ao Coordenador Nacional, dirigir a campanha eleitoraldo Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEMG15, nas eleições legislativas.
SECÇÃO V

Do Secretariado

ARTIGO 31º
Do Secretariado Nacional
(Da natureza e composição)1. O Secretariado Nacional é o órgão executivo permanente doMovimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15,que, sob dependência e orientação da Comissão Política Nacional, éencarregue de:a) Aplicar as decisões da Comissão Política Nacional e do ConselhoNacional no que concernente a sua competência;b) Garantir o funcionamento e administração do Movimento;2. O Secretariado Nacional é constituído pelo Secretário Nacional epor Secretários eleitos pela Comissão Política Nacional, sob proposta doCoordenador Nacional do Movimento, ouvido o Secretário Nacional.3. O Secretariado Nacional dispõe de serviços necessários ao seufuncionamento e dispõe de um regulamento próprio a aprovar peloConselho Nacional, sob proposta do Se-cretário Nacional.19



ARTIGO 32º
(Do Secretário Nacional)1. O Secretário Nacional é eleito pelo primeiro Conselho Nacional,ainda no decurso do Congresso, de entre os membros da ComissãoPolítica, sob proposta do Coordenador Nacional do Movimento para aAlternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15.2. Compete ao Secretário Nacional:a) Dirigir e coordenar as actividades e os serviços do SecretariadoNacional;b) Gerir o pessoal ao serviço do Secretariado Nacional e os recursosfinanceiros e patrimoniais do Movimento;c) Coordenar a organização e funcionamento das estruturas Regionaisdo Movimento, manter actualizada a base de dados dos membros doMovimento;d) Garantir a divulgação das Directrizes e Orientações emanadas dosórgãos do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15,MADEM G15, exercer demais competências que lhe forem atribuídaspelo Coordenador Nacional, Comissão Política Nacional ou peloConselho Nacional;e) Em articulação com o Coordenador Nacional, designar os SecretáriosRegionais do Movimento;3.Em caso de Impedimento, o Secretário Nacional é substituídopor um dos Secretários, sob a proposta do Coordenador Nacional, com aanuência da Comissão Política Nacional.4. O Secretário Nacional pode delegar parte das suas competênciasnos demais Secretários do Secretariado Nacional.

SECÇÃO VI
DO CONSELHO DE DIREITOS

ARTIGO 33º
(Conselho de Direitos)1. O Conselho de Direitos é um órgão de cariz pedagógico, responsávelpela manutenção da ordem e disciplina no seio do Movimento;20



2. O Conselho organiza-se a dois níveis, a nível nacional, integrado peloConselho Nacional de Direitos, e a nível regional, integrado por noveconselhos regionais de direitos.3. O Conselho Regional de Direitos é composto por 9 membros,seleccionados entre os membros do Conselho Regional, dirigido por umCoordenador.4. Os conselhos Regionais de Direitos são integrados por cincomembros, respectivamente, seleccionados entre os membros doConselho Regional. 5.O Coordenador do Conselho de Direitos é escolhido dentre osmembros da Comissão Política do Movimento para a AlternânciaDemocrática, Grupo dos 15, MADEM G15, sob proposta do CoordenadorNacional;6. A organização e funcionamento do Conselho de Direitos sãodefinidos por um Regulamento próprio.
TÍTULO VII

DO ÓRGÃO DE APOIO E DE CONSULTA

ARTIGO 34º 
(Do Grupo Parlamentar)Os Deputados à Assembleia Nacional Popular, eleitos em listas doMovimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15,ou da coligação em que este faz parte, constituem-se, no exercício do seumandato, em Grupo Parlamentar, a fim de concertarem, definirem erealizarem em comum a sua acção, na execução e na defesa doprograma político do Movimento para a Alternância Democrática, Grupodos 15, MADEM G15, e do seu Governo.

ARTIGO 35º
(Da competência do Grupo Parlamentar)Compete ao Grupo Parlamentar: a) Eleger a sua Direcção, dentre os deputados que o compõem; b) Designar, sob proposta da Direcção, candidatos a cargos internos eexternos à Assembleia Nacional Popular, em conformidade com asorientações do Conselho Nacional; 21



c) Designar deputados às comissões parlamentares; d) Aprovar o seu regulamento interno; e) Pronunciar-se sobre todas as questões submetidas à AssembleiaNacional Popular; f) Exercer os demais poderes conferidos pela Constituição, pela Lei,pelo Regimento e por outros actos normativos da AssembleiaNacional Popular. 
ARTIGO 36º

(Da Direcção do Grupo Parlamentar)
A Direcção do Grupo Parlamentar é composta por: a) Um Presidente; b) Dois Vice-Presidentes; c) Três Secretários. 

TÍTULO VIII

ARTIGO 37º
Dos órgãos RegionaisSão órgãos regionais do Movimento para a Alternância Democrática,Grupo dos 15, MADEM G15:a) Conferência Regional;b) Comissão Política Regional;c) Secretariado Regional;d) Coordenador Regional;e) Conselho Regional de Direitos;

SECÇÃO I
Da Conferência Regional

ARTIGO 38º
(Da natureza e composição)1. A Conferência Regional é o órgão deliberativo do Movimento naRegião e é constituída por delegados eleitos pelas Conferências Sectoriaise delegados por inerência. 22



2. São delegados por inerência à Conferência Regional: a) Os membros do Conselho Regional e do Comissão Política Regional;b) Os membros do Movimento para a Alternância Democrática, Grupodos 15, MADEM G15,titulares de órgãos municipais; c) Os deputados do Movimento para a Alternância Democrática, Grupodos 15, MADEM G15,eleitos na Região; d) Os responsáveis regionais da Organização Feminina MUADEM G15e da Juventude do JUADEM G15; f) Os Secretários Regionais;g) Os membros de órgãos nacionais do Movimento residentes na Região.
ARTIGO 39º

(Da competência)

Compete à Conferência Regional: a) Eleger os membros da Comissão Regional;b) Eleger o Coordenador e os demais membros da Comissão PolíticaRegional; c) Eleger delegados ao Congresso; d) Aprovar as propostas de lista de candidatos do Movimento às eleiçõesautárquicas, a submeter a ratificação da Comissão Política Nacional; e) Eleger os membros do Secretariado Regional. 
ARTIGO 40º

(Das reuniões)1. A Conferência Regional reúne-se ordinariamente uma vez por anoe extraordinariamente sempre que convocada pelo Conselho Regionalou pela Comissão Política Regional.2. A Conferência Regional é presidida por uma mesa composta por umCoordenador, um Vice-coordenador e três Secretários eleitos pelamesma, cujo mandato expira com o encerramento dos trabalhos daConferência 23



SECÇÃO II
Do Conselho Regional

ARTIGO 41º
(Da natureza e composição)1. O Conselho Regional é o órgão deliberativo, entre as ConferênciasRegionais e é presidida pelo Coordenador da Comissão PolíticaRegional.2. O Conselho Regional é composto por um mínimo de 33 membros emáximo de 51,sem prejuízo dos membros disponíveis a servir a causado Movimento.3. Têm assento no Conselho Regional os membros dos órgãosnacionais, bem como os Deputados, Governadores e Autarcas membrosdo MADEM G15, residentes na Região. 

ARTIGO 42º
(Da competência)

Compete ao Conselho Regional:a) Garantir a aplicação das decisões da Conferência Regional e dosórgãos do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15,MADEM G15;b) Supervisionar as actividades dos órgãos e Estruturas do Movimentosob a sua Coordenação;c) Aprovar o plano e o relatório de actividades e as contas da ComissãoPolítica Regional e definir linhas gerais de programas de acção dasComissões Políticas Sectoriais; d) Analisar e aprovar o orçamento regional do Movimento e deliberarsobre o financiamento das actividades do Movimento na Região; e) Velar pela consolidação da coesão, solidariedade entre os membrosdo Movimento e dos cidadãos; f) Definir estratégias e planos de acção para o desenvolvimento daregião; g) Analisar a situação sociopolítica na região.24



ARTIGO 43º
(Das reuniões)A Coordenação Regional reúne-se ordinariamente uma vez porsemestre e extraordinariamente sempre que convocada pelo Coordena-dor Regional ou a requerimento de, pelo menos, 1/3 dos seusmembros. 
SECÇÃO III

Da Comissão Política Regional

ARTIGO 44º
(Da natureza e composição)1. A Comissão Política Regional é o órgão deliberativo Regional,responsável pela coordenação das actividades do Movimento na Região. 2. A Comissão Política Regional é composta por onze membros, eleitospela Conferência Regional, em lista completa, sendo Presidente oprimeiro nome da lista eleita. 3. Têm ainda assento na Comissão Política Regional, com direito apalavra, sem direito a voto, os deputados do Movimento para a Alternân-cia Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15, eleitos pelos círculoseleitorais que compõem a Região, os membros dos órgãos nacionaisresidentes na região e um representante dos autarcas eleitos por listasdo Movimento na região, caso estes dela não sejam membros. 

ARTIGO 45º
(Da competência)

Compete a Comissão Política Regional: a) Supervisionar a execução das deliberações, estratégia política e planosde acção aprovados pela Conferência Regional e pelo ConselhoRegional; b) Informar regularmente os órgãos do Movimento para a AlternânciaDemocrática, Grupo dos 15, MADEM G15, do funcionamento das suasestruturas regionais e sectoriais, bem como da situação política, sociale económica da Região; 25



c) Propor listas de candidatos às eleições autárquicas e indicar nomesde candidatos às eleições legislativas; d) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas pelaConferência Regional e pelo Conselho Regional. 
ARTIGO 46º

(Das reuniões)A Comissão Política Regional reúne-se, de três em três meses e,extraordinariamente, sempre que convocada pelo seu Coordenador,por iniciativa própria ou a pedido de, pelo menos, um terço dos seusmembros. 
Secção III

Do Coordenador da Comissão Política Regional

ARTIGO 47º
(Das funções)1. O Coordenador da Comissão Política Regional é o representante doMovimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15,a nível regional, que coordena e assegura a orientação permanente dasestruturas do Movimento na Região, garantindo o seu regular funciona-mento e pelo cumprimento das decisões dos órgãos nacionais eregionais do Movimento. 2. O Coordenador da Comissão Política Regional, no âmbito das suasatribuições, é coadjuvado pelo Secretário Regional. 
ARTIGO 48º

(Da competência)1. Compete ao Coordenador da Comissão Política regional: a) Representar o Movimento a nível regional, em juízo e fora dele,activa e passivamente;b) Convocar e presidir as reuniões da Comissão Política Regional; c) Dirigir as reuniões dos órgãos regionais e coordenar as suas activi-dades; 
26



d) Exercer as demais competências previstas nos presentes estatutosou que lhe forem conferidas pela Conferência Regional ou pelaComissão Política Regional. 2. O Coordenador da Comissão Política Regional pode delegar partedas suas competências ao Vice-Coordenador. 
ARTIGO 49º

(Da substituição)1. O Coordenador da Comissão Política Regional é substituído nas suasfaltas, ausências e impedimentos e, em caso de suspensão de mandato,pelo Vice-Coordenador. 2. Em caso de perda de mandato, o Vice-coordenador da ComissãoPolítica Regional assegura a presidência interina do Movimento naRegião até a realização da Conferência Regional. 
SECÇÃO IV

Do Secretariado Regional

ARTIGO 50º
(Da competência)O Secretariado Regional é o órgão executivo do Movimento na Região,sob dependência directa da Comissão Política Regional, a quem compete: a) Garantir o funcionamento regular dos órgãos e outras estruturasregionais do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos15, MADEM G15; b) Auxiliar a Conferência Regional e a Comissão Política Regional napreparação e execução das deliberações; c) Sob a orientação da Comissão Política Regional, garantir a gestão doMovimento a nível regional;d) Preparar e submeter à aprovação da Conferência Regional, osprojectos de orçamento, relatório de actividades e de contas daComissão Política Regional; e) Promover e coordenar a cobrança de quotas na região; f) Apoiar a preparação e realização das Conferências Regionais e dasConferências sectoriais; 27



g) Manter diálogo e contacto permanente com os membros doMovimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEMG15,assim como, com o eleitorado da região; h) Manter actualizada informação estatística relativa ao número demembros do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos15, MADEM G15,e outros dados eleitorais da região; i) Exercer as demais competências previstas nos presentes estatutosou que lhe forem conferidas pela Conferencia Regional ou pelaComissão Política Regional. 
ARTIGO 51º

(Da composição)O Secretariado Regional é composto pelo Secretário Regional, designadopelo Secretário Nacional, que exerce, por inerência, as funções deVice-Coordenador da Comissão Política Regional e por outros Secretáriosdesignados pela Comissão Política Regional, confir-mados pelaConferência Regional. 
TÍTULO IX
ARTIGO 52º

Dos órgãos SectoriaisSão órgãos sectoriais do Movimento para a Alternância Democrática,Grupo dos 15, MADEM G15:a) Conferência Sectorial; b) Comissão Política Sectorial; c) Secretariado Sectorial;d) Coordenador da Comissão Política Sectorial;e) Assembleias de Base;
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SECÇÃO I
Da Conferencia Sectorial

ARTIGO 53º
(Da natureza e composição)A Conferência Sectorial é o órgão deliberativo do Movimento para aAlternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15,no Sector, écomposta por delegados eleitos pelas Conferencias das Secções quecompõem o Sector e por delegados por inerência. São delegados por inerência à Conferência Sectorial: a) Os membros da Comissão Política Sectorial; b) Os membros do Movimento para a Alternância Democrática, Grupodos 15, MADEM G15,titulares de órgãos municipais; c) Os responsáveis da JUADEM G15 e da MUADEM G15; 

ARTIGO 54º
(Da competência)Compete à Conferência Sectorial: a) Eleger os membros da Comissão Política Sectorial; b) Eleger delegados à Conferência Regional; c) Aprovar o plano e o relatório de actividades e as contas da ComissãoPolítica Sectorial e definir linhas gerais de programas de acção dasestruturas do Movimento a nível das Secções e das Assembleias deBase do respectivo Sector; d) Apreciar e aprovar o orçamento sectorial do Movimento para aAlternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15,e deliberarsobre o financiamento das actividades do Movimento na área da suajurisdição; e) Velar pela salvaguarda da unidade do Movimento e pelo reforçoda amizade, fraternidade e solidariedade entre os seus militantes; f) Definir a estratégia e planos de acção para o desenvolvimento doSector; g) Analisar a situação sociopolítica no Sector. 29



ARTIGO 55º
(Das reuniões)A Conferência Sectorial reúne ordinariamente uma vez por ano eextraordinariamente sempre que convocada pelo Coordenador daComissão Política Sectorial ou por um terço dos seus membros. 
ARTIGO 56º
(Da mesa)A Conferência Sectorial é presidida por uma Mesa composta por umPresidente, dois Vice-Presidentes e dois Secretários, eleitos por ela. 
SECÇÃO II

COMISSÃO POLITICA SECTORIAL
ARTIGO 57º

(Da natureza e composição)1. A Comissão Política Sectorial é o órgão deliberativo máximo nosector, responsável pela coordenação das actividades do Movimento norespectivo Sector. 2. A Comissão Política Sectorial é composta por onze membros, eleitospela Conferência Sectorial, em lista completa, sendo o Coordenador oprimeiro nome da lista eleita. 3. Têm ainda assento na Comissão Política Sectorial, com direito apalavra, sem direito a voto, os deputados do Movimento para a Alternân-cia Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15, eleitos pelos círculoseleitorais que compõem o sector, os membros dos órgãos nacionaisresidentes no Sector e um representante dos autarcas eleitos por listasdo Movimento no Sector. 
ARTIGO 58º

(Da competência)Compete a Comissão Política Sectorial: a) Supervisionar a execução das deliberações, estratégia política e planosde acção aprovados pela Conferência Sectorial; 
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b) Informar regularmente os órgãos regionais do funcionamento dassuas estruturas sectoriais, bem como da situação política, social eeconómica do Sector; c) Propor listas de candidatos às eleições autárquicas e indicar nomesde candidatos às eleições legislativas a consideração do ConselhoRegional; d) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas pelaConferência Sectorial.
ARTIGO 59º

(Das reuniões)A Comissão Política Sectorial reúne-se ordinariamente de dois emdois meses e extraordinariamente sempre que for convocada pelo seuCoordenador, por iniciativa própria ou a pedido de um terço dos seusmembros. 
Secção III

DA COORDENAÇÃO DA COMISSÃO POLÍTICA SECTORIAL
ARTIGO 60º
(Das funções)1. O Coordenador da Comissão Política Sectorial é o representantemáximo do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15,MADEM G15, a nível do Sector, que coordena e assegura as orientaçõespermanentes das estruturas do MADEM G15, velando pelo seufuncionamento harmonioso e pela aplicação das deliberações dosórgãos sectoriais do Movimento. 2. No exercício das suas funções, o Coordenador da Comissão PolíticaSectorial é coad-juvado por um Vice-Coordenador, que exerce igualmenteas funções de Secretário Sectorial.   
ARTIGO 61º

(Da competência)1. Compete ao Coordenador da Comissão Política Sectorial, nomea-damente: 31



a) Representar o Movimento a nível sectorial, em juízo e fora dele, activae passivamente; b) Convocar e presidir as reuniões da Comissão política sectorial; c) Dirigir as reuniões dos órgãos sectoriais e coordenar as suasactividades;d) Exercer as demais competências previstas nos presentes estatutosou que lhe forem conferidas pela Conferência Sectorial ou pelaComissão Política Sectorial. 2. O Coordenador da Comissão Política Sectorial pode delegar partedas suas competências a qualquer membro da Comissão PolíticaSectorial, por ausência ou impedimento do Vice-Coordenador. 
ARTIGO 62º

(Da substituição)1.O Coordenador da Comissão Política sectorial é substituído nas suasausências, impedimentos e em caso de suspensão de mandato peloVice-Coordenador. 2.Em caso de perda de mandato, o Vice-Coordenador assegura acoordenação do Movi-mento, até a realização da Conferência Sectorialsubsequente. 
Secção IV

SECRETARIADO SECTORIAL

ARTIGO 63º
(Da natureza e composição)O Secretariado Sectorial é o órgão executivo máximo do Movimentono Sector, sob dependência directa da Comissão Política Sectorial, aquem compete: a) Assegurar o funcionamento regular dos órgãos e outras estruturassectoriais Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15,MADEM G15; b) Apoiar, à Conferência e à Comissão Política Sectoriais na preparaçãoe execução das respectivas deliberações; 32



c) Assegurar a administração do Movimento a nível sectorial, bem comogarantir a articulação e comunicação dos órgãos e estruturassectoriais com a sociedade civil, sob orientação da Comissão PolíticaSectorial; d) Preparar e submeter a aprovação da Conferência Sectorial, osprojectos de orçamento, relatório de actividades e de contas daComissão Política Sectorial; e) Promover e coordenar a cobrança de quotas no Sector; f) Apoiar a preparação e realização das Conferências Sectoriais; g) Assegurar o diálogo com as forças sociais e o contacto permanentecom o eleitorado do Sector; h) Manter actualizada a informação estatística relativa ao número demilitantes e outros dados eleitorais no sector; i) Exercer as demais competências previstas nos presentes estatutosou que lhe forem conferidas pela Conferência Sectorial ou pelaComissão Política Regional. 
ARTIGO 64º

(Da composição)O Secretariado Sectorial é composto por um Secretário Sectorial, queo dirige e por Secretários, nomeados pela Comissão    Política Sectorial,sob proposta daquele. 
ARTIGO 65º

(Do Secretário Sectorial)O Secretário Sectorial é designado pela Comissão Política Sectorialsob proposta do Coordenador da Comissão Política Sectorial, e ésubstituído, nas suas faltas, ausências ou impedimentos pelo Secretárioque designar, ouvido o Coordenador da Comissão Política Sectorial. 
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TÍTULO X
DAS ESTRUTURAS DE BASE NO PAÍS E NA DIÁSPORA

SECÇÃO I
DAS ESTRUTURAS DE BASE NO PAÍS

ARTIGO 66º
(Da organização)1 - Os membros do movimento constituem-se em Assembleiasde base, os quais reúnem em plenários, convocados nos respectivosâmbitos, organizando-se do modo que considerem mais adequado. 2 - A constituição de Assembleias de base está sujeita a ractificaçãoda Comissão Política Sectorial da circunscrição respectiva. 3 - Nas actividades de assembleias de base podem participar nãomembros. 4. A estrutura referida nos números anteriores organiza-se e funcionanos termos estabelecidos nos presentes estatutos para as estruturassectoriais do Movimento. 

SECÇÃO II
Das Estruturas do Movimento na Diáspora

ARTIGO 67º
(Da organização)1. Na diáspora, o Movimento organiza-se a nível nacional, regionalou local, conforme as especificidades da divisão administrativa egeográfica do país de acolhimento; 2. As estruturas do Movimento na diáspora elegem a sua direcçãonos termos das disposições estatutárias do nível correspondente.   
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TÍTULO XI
DAS ORGANIZAÇÕES SÓCIO-POLITICAS

ARTIGO 68º
(Da organização)1. O Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15,MADEM G15, estimula a criação de organizações sociopolíticas,como forma de mobilizar as sinergias do povo da Guiné-Bissau para arealização dos seus objectivos. 2. São organizações sociopolíticas do Movimento para a AlternânciaDemocrática, Grupo dos 15, MADEM G15: a) Juventude para Alternância Democrática, abreviadamente designadapor JUADEM G15; b) Mulher para Alternância Democrática, abreviadamente designada porMulheres do MUADEM G15. 

ARTIGO 69º
(Da autonomia)1. As relações entre o Movimento para a Alternância Democrática,Grupo dos 15, MADEM G15, e as suas organizações sociopolíticasprocessam-se na base do princípio de autonomia organizativa, funcionale financeira, sem prejuízo do programa, estatutos e orientações políticasgenéricas, emanadas dos competentes órgãos do Movimento. 2. O Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15,MADEM G15, tem, porém, o dever de apoiar material, técnica efinanceiramente as suas organizações sócio-políticas na realizaçãodas suas actividades. 

SECÇÃO I
DA JUVENTUDE DO MOVIMENTO PARA A ALTERNÂNCIA 

DEMOCRÁTICA, GRUPO DOS 15, MADEM G15

ARTIGO 70º
(Da natureza, organização e funcionamento)1. Juventude para Alternância Democrática, é a organização dajuventude do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15,MADEM G15. 35



2. A organização e o funcionamento da JUADEM G15 regem-se porestatutos próprios. 
SECÇÃO II

DA MULHER DO MOVIMENTO PARA A ALTERNÂNCIA 
DEMOCRÁTICA, GRUPO DOS 15, MADEM G15

ARTIGO 71º
(Da natureza, organização e funcionamento)1. A Mulher para Alternância Democrática, MUADEM G15, é a organi-zação de mulheres membros e simpatizantes do MUADEM G15, cujamissão é contribuir na prossecução dos objectivos do Movimento, emparticular, na defesa dos direitos da mulher. 2. A organização e o funcionamento da MUADEM G15 regem-se porestatutos próprios.

TÍTULO XII
DAS ELEIÇÕES

ARTIGO 72º
(Das formas de eleição)1. O Coordenador do Movimento é eleito por sufrágio directo e secretodos delegados ao Congresso.2. São eleitos por listas solidárias:b) Os membros do Conselho Nacional; c) Os membros da Comissão Politica Nacional;3. As deliberações sobre as listas solidárias são tomadas nos termosdo Artigo 14º dos presentes estatutos.3. São eleitos pelo sistema maioritário simples: d) Os delegados ao Congresso; e) Membros do Conselho Nacional;f) Membros da Comissão Política Nacional;g) Vice-Coordenadores;h) Secretário-Nacional; 36



i) Conselho de Direitos; j) Os delegados às Conferências Regionais; k) Os Membros do Conselho Regional;l) Os Membros da Comissão Política Regional; m) Os Membros das Comissões Políticas Sectoriais; n) Os Delegados às Conferências Sectoriais; o) As Mesas dos Órgãos colegiais. 3. São eleitos a nível Regional, Sectorial, Secção, Base em listas nomi-nais solidárias, mediante votação pública, órgãos do Movimento para aAlternância Democrática, Gru-po dos 15, MADEM G15. 4. Os membros dos órgãos, independentemente das suas posiçõeshierárquicas, podem, sempre que necessário e em conformidade com ospresentes estatutos e respectivos regulamentos, interpelarem outrosórgãos do Movimento, de uma forma colectiva ou individualmente.
TÍTULO XIII

DOS RECURSOS FINANCEIROS

SECÇÃO I 
DAS RECEITAS

ARTIGO 73º
(Das receitas)Constituem receitas do Movimento: a) As quotas dos Membros do Movimento para a Alternância Demo-crática, Grupo dos 15, MADEM G15; b) As Contribuições dos membros e simpatizantes Movimento;  c) Os Rendimentos de actividades e bens próprios; d) As doações, subvenções e outros subsídios; e) As dotações que lhe forem atribuídas no Orçamento Geral do Estadoou empréstimos contraídos; f) Os rendimentos do seu património; g) Outros rendimentos.   37



ARTIGO 74º
(Da Disposição e Administração)1. A Administração do património do Movimento compete aoSecretariado Nacional;2. Compete, igualmente, ao Secretariado Nacional, os actos dedisposição patrimonial sob a autorização do Comissão Política.

ARTIGO 75º
(Do orçamento e das Contas)1. O Regulamento Financeiro, aprovado pela Comissão PoliticaNacional, sob proposta do Secretariado Nacional, fixa o conjunto deobjectivos, normas e critérios de utilização e distribuição das receitas doMovimento e a sua repartição pelos órgãos nacionais e regionais doMo-vimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15.2. Os critérios de repartição de receitas obedecem a um sistemaequilibrado entre as necessidades de acção política de cada órgão erespectiva dimensão eleitoral e territorial;3. O Regulamento financeiro fixa, igualmente, as regras a que devemobedecer os orçamentos e as contas dos órgãos do Movimento para aAlternância Democrática, Grupo dos 15, MADEM G15, bem como osistema de quotizações dos Membros;

ARTIGO 76º
(Património do Movimento)1. O património do Movimento é constituído por bens móveis eimóveis e direitos adquiri-dos por qualquer meio legal, bem como pelorendimento desses bens e direitos, ou provenientes da quotização ou deiniciativas dos seus militantes e órgãos.2. O património do Movimento é insusceptível de divisão ou partilha. 
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SECÇÃO II
DAS DESPESAS

ARTIGO 77º
(Das despesas)Constituem despesas do Movimento para a Alternância Democrática,Grupo dos 15, MADEM G15, todas as que resultem do seu funcionamentoe do normal exercício das suas actividades, nomeadamente, políticas,sociais e culturais. 
TÍTULO XIV

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

ARTIGO 78º
(Da revisão dos Estatutos)1. Os Presentes Estatutos podem ser revistos pelos Congressos.2. As propostas de revisão dos Estatutos devem ser submetidas àapreciação dos membros do Movimento, antes da sua submissão adiscussão e aprovação do Congresso e são apenas admitidas quandosubscritas por um quinto dos delegados ao Congresso. 3. As propostas de revisão devem ser aprovadas por dois terçosdos delegados ao Congresso.

ARTIGO 79º
(Da extinção, fusão e coligação)1. A extinção ou a fusão do Movimento para a Alternância Democrá-tica, Grupo dos 15, MADEM G15, só podem ser deliberadas peloCongresso, expressamente convocado para o efeito e por maioria de doisterços de delegados. 2.Compete a Comissão Política Nacional deliberar, por maioria de doisterços dos seus membros, a coligação do Movimento para a AlternânciaDemocrática, Grupo dos 15, MADEM G15, com outros partidos ou forçaspolíticas para efeitos eleitorais ou de actua-ção concertada no quadroparlamentar ou autárquico.   
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ARTIGO 80º 
(Disposições transitórias)1. Pode-se reportar o preenchimento de alguns órgãos colegiais esingulares para depois do Congresso, devendo tal preenchimento serfeito pelo Conselho Nacional.2. O preenchimento referido no número anterior deve-se fazer até 180dias depois do Congresso.

ARTIGO 81º
(Da entrada em vigor)Os presentes Estatutos entram em vigor imediatamente após a suaaprovação. 
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