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ESTATUTOS (VERSÃO 2017) 
UNIÄO CABOVERDEANA INDEPENDENTE E DEMOCRATICA 

 
CAPITULO I 

Artº1 
(Finalidades) 

 
  1. A UNIÃO CABOVERDEANA INDEPENDENTE E DEMOCRATICA – UCID, é um Partido 
Democrata Cristão, que tem por finalidade a promoçäo e a defesa de uma sociedade justa, 
equilibrada e harmoniosa, fundamentada numa democracia política, social, económica e 
cultural sob a égide de um Estado de Direito e de acordo com o seu Programa para a Naçäo 
Caboverdeana.   
  2. Para esse efeito e com base no conhecimento do homem de Cabo Verde, define-se como 
Naçäo Caboverdiana, o conjunto de indivíduos, residentes ou näo em Cabo Verde, mas 
ligados por sentimentos que transcendem a origem étnica, consubstanciando-se com a 
identidade cultural que se traduz num profundo apego à Terra-Mäe, para a qual converge uma 
aspiraçäo comum de progresso e solidariedade. 
  3. A UCID concorrerá em liberdade e igualdade com os demais partidos políticos, dentro do 
pluralismo ideológico e da observância da Constituiçäo e defesa da Independência, para a 
expressäo da vontade política do Povo Caboverdiano. 
  4.O Partido prossegue os seus fins com rigorosa e inteira observância das regras 
democráticas de acçäo política, repudiando quaisquer processos clandestinos ou violentos de 
conquista ou conservaçäo do Poder, bem como todos as teorias totalitárias. 
 

   Artº 2º 
 (Democraticidade interna) 

 
  A Organizaçäo e prática da UCID säo democráticas, tendo como princípios: 
 
  1. A liberdade de discussäo e reconhecimento do pluralismo de opiniöes dentro dos orgäos 
próprios do partido; 
 
2.  Eleiçäo por voto secreto dos titulares dos órgäos do Partido, e participaçäo nos referendos 

internos; 
 
3.  Respeito de todos os militantes pelas decisöes da maioria. 

 
 Artº 3º 

  (Sede) 
 
A sede nacional da UCID situa-se de preferência na capital de Cabo Verde. 
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Artº 4º 
 (Bandeira e Símbolos) 

 
  1- Bandeira - Fundo azul em cetim branco, dez ilhas coloridas a verde e oito setas, também a 
verde, que partem das bases e vértices do quadrado, convergindo para a circunferência que 
envolve as ilhas; 
 
2-  Símbolos - Os símbolos säo interpretados da seguinte forma: 

 
a)  O verde representa a esperança de um futuro de progresso e de paz para a Naçäo 

Caboverdiana; 
 
b)  O azul, o mar que cercam as ilhas e que näo separam, antes une os caboverdianos 

espalhados pelo mundo; 
 
c)  As setas representam a convergência do pensamento e da acçäo dos emigrantes 

caboverdianos. 
 

 CAPITULO II 
  Militantes 

  Artº 5º 
  (Requesitos e processos de admissäo) 

 
1. Os candidatos que integram a Naçäo Caboverdiana, nos termos em que esta é definida no 

Artº 1º, podem inscrever-se no Partido desde que adiram ao programa e aos Estatutos da 
UCID. 

 
2. O pedido de inscriçäo deverá ser apresentado junto do orgäo de base que abranja a sua 

residência ou local de trabalho. 
 
3. A decisäo sobre o pedido de inscriçäo compete à Comissäo Politica Regional, mediante 

parecer do Delegado de Zona. 
 
4. Da decisäo desta Comissão, cabe recurso para a Assembleia Regional, a interpor no prazo 

de quinze dias a partir da notificaçäo da decisäo. 
5. Os pedidos de readmissäo na UCID ficam sujeitos a ratificaçäo da Comissäo Política 

Nacional. 
 

  Artº 6º 
  (Direitos dos Militantes) 

 
1.  Constituem direitos dos militantes: 
 
a) Participar nas actividades do Partido, designadamente nas reuniöes das Assembleias das 

estruturas a que pertençam e dos orgäos para que tenham sido eleitos; 
 
b) Eleger e ser eleito para os orgäos do Partido; 
 
c) Discutir livremente no interior da UCID os problemas Nacionais e as orientaçöes que 

perante eles devem assumir os seus orgäos e militantes, apresentando propostas, contra 
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propostas ou sugestöes, nas Assembleias em que tomem parte; 
 
d) Ser informado das decisöes dos orgäos de base a que pertencem; 
 
e) Comunicar qualquer infraçäo disciplinar e näo sofrer sançäo disciplinar sem ser ouvido em 

processo organizado perante a instância competente; 
 
f) Arguir quaisquer actos praticados por orgäos do Partido, quando näo se coadunem com a 

lei ou com os Estatutos.  
 
2. O exercício do direito de eleger e ser eleito depende do pagamento actualizado das quotas. 
 

Artº 7º 
(Deveres dos Militantes) 

 
1. Constituem deveres dos militantes: 
 
a) Lutar pelo triunfo dos ideais que norteiam a UCID, alargando a sua inserçäo através da 

difusäo da doutrina e do seu programa e do recrutamento de novos militantes; 
 
b) Aceitar, salvo escusa devidamente fundamentada, as funçöes para que forem eleitos ou 

designados pelos orgäos do Partido e cumprir fielmente as missöes de que forem 
encarregados; 

 
 

c) Contribuir para as despesas de funcionamento da UCID na sua Região através do regular 
pagamento das quotas: 

 
d) Participar nas actividades da UCID, formulando todas as críticas e sugestöes que 

considerarem convenientes e concorrendo para que os orgäos competentes se pronunciem 
sobre os problemas do País e das Regiöes ou zonas que integrem; 

 
e) Ser leal ao Pograma, Estatutos e directrizes do Partido, guardando sigilo sobre as 

actividades internas dos orgäos da UCID, de que sejam titulares; 
 
f) Näo se filiar em qualquer outro partido caboverdiano ou organismos seus associados, sem 

se desvincularem da UCID. 
 
g)  Não se candidatar a qualquer cargo electivo no Estado ou nas Autarquias locais e não 

aceitar a nomeação para qualquer função governamental fora dos termos previstos nestes 
estatutos; 

 
2. Os militantes membros do governo, os deputatos e candidatos a deputados ou quaisquer  
 de funções publicas resultantes de eleição ou designação sob Patrocínio da UCID, 
comprometem-se a seguir a orientação política nacional; 
 
3. Os deputados eleitos pela UCID comprometem-se a conformar os seus votos no sentido 
fixado pela comissão política nacional e pelo grupo parlamentar, prevalecendo, em caso de 
divergência, a posição daquele orgão de direcção do partido.  
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Artº 8º 
(Exercício dos direitos) 

 
1. Não é delegável o exercício dos direitos como membro da UCID. 
 
2. Aos militantes inscrito nas Regiões de Emigração ou nas Ilhas, quando tenham que exercer 

os seus direitos fora do local da sua residência, é permitido o voto por procuraçäo através 
de carta dirigida ao orgäo em que esse direito deva ser exercido.  

 
3. Cada militante näo pode representar mais do que uma pessoa no decurso de uma mesma 

reuniäo. 
 

Artº 9º 
(Sançöes) 

 
1.  Aos militantes que infrigirem os seus deveres para com o Partido seräo aplicadas as 

seguites sançöes, por ordem de gravidade: 
 
          a) Advertência; 
          b) Repreensäo; 
          c) Cessação de funçöes em orgäos do Partido; 
          d) Suspensäo do direito de eleger e ser eleito até dois anos, com cessaçäo de        
funçöes em ogäos do Partido; 
          e) Suspensäo, até dois anos, da qualidade de membro; 

f)  Expulsäo. 
 
2.  A tipificaçäo das infracçöes será definida no Regulamento de disciplina dos Militantes, a 

aprovar em Conselho Nacional. 
 
 

CAPITULO III 
Organizaçäo Especiais 

Artº 10º 
(Juventude da União Caboverdeana Independente e Democratica - JUCID) 

 
1. A JUCID é um Movimento prosseguindo fins políticos que agrupa os cidadãos que integram 

a Naçäo Caboverdiana, nos termos em que esta é definida no Artº 1º, com idades 
compreendidas entre os 16 e os 35 anos, que a ele desejem pertencer e quizerem militar 
na UCID. 

 
2.  A JUCID reger-se-á pelos presentes Estatutos e por Estatutos próprios. 
 
3. Os representantes da JUCID nos orgäos do Partido näo säo susceptíveis de apreciaçäo por 

parte destes orgäos e cessam funçöes logo que atinjam a idade limite prevista nestes 
Estatutos para nela militarem. 
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Artº 11º 
(Outras Organizaçöes Especiais) 

 
1. Poderäo ser criadas outras Organizaçöes Especiais que prossigam fins políticos e que 
visem, pela sua actuaçäo, contribuir para a construçäo de uma sociedade orientada pelos 
princípios que regem a UCID e que tenham por objectivo essencial coordenar, dinamizar e 
representar essa Organizaçäo. 
 
2. A criaçäo de Organizações referidas no número anterior, carece sempre de apreciaçäo e 
deliberaçäo do Conselho Nacional. 

 
CAPITULO IV 

ORGÄOS NACIONAIS 
Artº 12º 

(Orgäos Nacionais) 
 
 
  Säo orgäos Nacionais da UCID: 
 
          a) O Congresso Nacional; 
          b) O Conselho Nacional; 

        c) O Presidente do Partido 
          d) Os Vice-Presidentes e a Comissäo Política Nacional; 
          e) O Conselho de Jurisdiçäo Nacional; 

        f) O Grupo Parlamentar. 
 

 
Secçäo I 

CONGRESSO NACIONAL 
 Artº 13 

  (Competência) 
 
1.  O Congresso Nacional é o orgäo Supremo da UCID. 
 
2.  Compete ao Congresso Nacional: 
 
           a) Definir a estratégia política do Partido, apreciar a actuaçäo de todos os seus orgäos 
e deliberar sobre qualquer assunto de interesse para a UCID; 
 

b)  Rever o Programa da UCID; 
 

c)  Alterar os Estatutos da UCID; 
 
d)  Eleger os membros dos demais orgäos Nacionais, nomeadamente: 

 
          - A Mesa do Congresso Nacional 
          - O Presidente da UCID 
          - Os Vice-Presidentes e os demais membros da Comissão Política 
          - Os membros do Conselho Nacional 
          - Os membros do Conselho de Jurisdiçäo Nacional 
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Artº 14º 
  (Composiçäo) 

 
A Composiçäo do Congresso Nacional é a seguinte: 
 

  a) Os titulares dos cargos nacionais da UCID; 
  b) Os membros dos órgãos regionais; 
  c) Os delegados eleitos pelas Assembleias Regionais; 
  d) Os responsáveis dos Gabinetes de Estudo do Partido. 
 

Artº 15º 
  (Reuniöes) 

 
1- O CONGRESSO NACIONAL reune ordinariamente de 4 em 4 anos e extraordinariamente, a 
requerimento da COMISSÃO POLITICA NACIONAL ou de 500 militantes devidamente 
capacitados para o exercício dos seus direitos. 
 
2- Antes do decurso de 4 anos sobre a vigência destes Estatutos, se se verificar crise política 
grave que implique a chamada da UCID para assumir as suas responsabilidades no contexto 
Nacional, deve ser obrigatoriamente convocada uma reuniäo de emergência do CONSELHO 
NACIONAL, que poderá decidir por maioria de votos, se será necessário a realizaçäo de um 
Congresso extraordinario, para definir a estratégia e indicar os militantes que deveräo conduzir 
o processo e tomar as medidas ditadas pelas exigências do momento. 
 

 Artº 16º 
  (Mesa do Congresso) 

 
A Mesa do Congresso Nacional é composta por um Presidente um Vice-Presidente e 2 
Secretários. 

Secçäo II 
CONSELHO NACIONAL 

Art. 17º 
(Competência) 

 
1. O Conselho Nacional é o Orgäo responsável pelo desenvolvimento e execuçäo da 

estratégia política da UCID, definida em Congresso e fiscalizaçäo política das 
actividades dos Orgäos Nacionais do Partido. 

2.  
2. Compete ao Conselho Nacional: 
 
a) Analisar a situaçäo político-partidária e aprovar o desenvolvimento da estratégia política do 

Partido, definida em Congresso Nacional; 
 
b)  Apreciar a actuaçäo dos demais orgäos da UCID, podendo revogar os mandatos dos 

respectivos titulares se assim o entender absolutamente necessário para a realizaçäo dos 
superiores interesses do Partido; 

 
c)  Eleger, no caso de vacatura do cargo ou impedimento prolongado em qualquer dos orgäos 

nacionais, o respectivo substituto; 
 
d)  Convocar o Congresso Nacional e aprovar o respectivo Regulamento; 
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e)  Aprovar o orçamento e as contas anuais do Partido; 
 
f) Aprovar as propostas de designaçäo dos candidatos a Presidente da República, a Primeiro-

ministro e as listas dos candidatos à Assembleia Nacional, apresentadas pela Comissäo 
Política Nacional; 

 
g) Aprovar os princípios fundamentais do Programa do Governo da UCID e a sua eventual 

participaçäo em coligaçöes de âmbito nacional; 
 
h)  Homologar os Estatutos para as Organizaçöes Especiais da UCID e suas alteraçöes, 

podendo dissolver os seus respectiovs orgäos em caso de manifesta violaçäo do Programa 
ou dos Estatutos do Partido, convocando imediatamente a Assembleia da entidade em 
causa, para a eleiçäo de novos membros; 

 
i)  Deliberar sobre a filiaçäo na UCID de pessoas colectivas do tipo associativo, que tenham 

por fim a prossecuçäo dos objectivos do Partido e estejam de acordo com o seu Programa; 
 
j)  Aprovar as grandes linhas de orientaçöes das relaçöes internacionais da UCID; 
 
k)  Autorizar a associação à partidos estrangeiros afins ou a filiaçäo em organizaçöes políticas 

de carácter internacional de idêntica linha política da UCID; 
 
l)  Aprovar o Regulamento de disciplina, o Regulamento do Congresso Nacional e o seu 

próprio Regulamento Interno. 
 
m)  Submeter a referendo as matérias previstas no Artº 60º. 

 
Artº 18º 

(Composiçäo) 
 
  1. O Conselho Nacional é composto por 33 Membros eleitos no Congresso. 
 
  2. Nas reuniöes do Conselho Nacional, participaräo sem direito a voto: 
 
a) Os membros da Comissäo Política Nacional, do Conselho de Jurisdiçäo Nacional e da 

Direcçäo do Grupo Parlamentar; 
 
b) Os militantes que exerçam funçöes no Governo ou no Gabinete Sombra; 
 
c)  O Director da Publicaçäo Oficial da UCID, o Presidente da Comissäo de Relaçöes 

Internacionais e os Directores dos Gabinetes de Estudo do Partido. 
 

 Artº 19º 
 (Reuniöes) 

 
  1-O Conselho Nacional reune ordinariamente de 3 em 3 meses e extraordinariamente, por 
iniciativa do respectivo Presidente, a requerimento do Presidente do Partido, da Comissäo 
Política Nacional ou da Direcçäo do grupo Parlamentar ou ainda, por iniciativa própria 
verificando-se a situaçäo prevista no nº 2 do Artº 15º. 
 

a) As reuniões referidas no número 1 deste artigo, podem realizar-se com recurso ao uso 
das novas tecnologias. 
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Secçäo III 

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTES DA UCID 
 

Artº 20º 
(Competência) 

1. É competência específica do Presidente da UCID: 
 

a) Presidir à Comissäo Política Nacional, convocar as reuniöes e dirigir os respectivos 
trabalhos; 

 
b) Apresentar publicamente a posiçäo do Partido face aos grandes problemas nacionais e 

internacionais; 
 
c) Representar a UCID perante os orgäos do Estado e os demais partidos políticos; 
 
d) Conduzir as relaçöes internacionais da UCID de acordo com os princípios deliberados pelo 

Conselho Nacional; 
 
e) Conduzir a política de alianças com incidências parlamentar ou governativa, segundo os 

critérios deliberados pelo Conselho Nacional. 
 
2. O Presidente da UCID é coadjuvado por 4 (quatro) Vice-Presidentes.  

 
Secçäo IV 

COMISSÄO POLITICA NACIONAL 
 

Artº 21º 
(Competência) 

 
1. A Comissäo Política Nacional é o orgäo de direcçäo política da UCID que assegura a 
actividade normal do Partido através de uma Comissäo Permanente. 
 
2. Compete à Comissäo Política Nacional: 
 
a)   Estabelecer objectivos, critérios e formas de actuaçäo do Partido, tendo em conta a 

estratégia política aprovada em Congresso e as deliberaçöes do Conselho Nacional, 
definindo a posiçäo do Partido perante os problemas políticos nacionais; 

 
b)  Apresentar ao Conselho Nacional as propostas de designaçäo dos candidatos a Presidente 

da República e a Primeiro-ministro e as listas de candidatos à Assembleia Nacional, sem 
prejuízo do disposto no nº 2 do Artº 15º. 

 
c) Aprovar a composiçäo do Governo e do "Gabinete Sombra" e submeter ao Conselho 

Nacional as linhas gerais do Programa do Governo, para ratificaçäo; 
 
d)  Nomear o Director do Gabinete de Estudos e criar os Gabinetes Técnicos de apoio aos 

Orgäos do Partido; 
 
e) Propor ao Conselho Nacional as grandes linhas de orientaçäo da UCID nas relaçöes 

internacionais, nomear os membros da Comissäo de Relaçöes Internacionais e aprovar o 
respectivo Regulamento. 
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f) Submeter à apreciaçäo do Conselho Nacional o orçamento e as contas anuais da UCID; 
 
g)  Aprovar o Regulamento financeiro e regulamentar o direito de votar e ser eleito; 
 
h) Coordenar a actuaçäo dos Orgäos locais do Partido, apreciar a sua actividade e propor ao 

Conselho de Jurisdiçäo Nacional a sua dissoluçäo, no caso de manisfesta violaçäo dos 
Estatutos ou do Programa da UCID, convocando de imediato a Assembleia respectiva para 
eleiçäo dos novos Orgäos; 

 
i) Vetar, excepcionalmente a designaçäo de candidatos da UCID para cargos das autarquias 

locais, quando daí possam resultar inconvenientes políticos de âmbito nacional ou regional; 
 
Dirigir e impulsionar a actividade da UCID, mas sem prejuízo da competência específica dos 

demais orgäos; 
 
j)  Fixar as remuneraçöes dos orgäos Nacionais, Regionais, Concelhios e de Zona. 

 
   

Artº 22º 
(Composiçäo) 

 
1. A Comissäo Política Nacional tem a seguinte composiçäo: 
 
a)  O Presidente da UCID, os 4 Vice-Presidentes e mais 14 membros eleitos no Congresso. 
 
b)  O Presidente do Grupo Parlamentar ou seu substituto; 
 
 c) Um representante da JUCID; 
 
2.  A Comissäo Permanente da Comissão Política Nacional é constituida pelo:         

 
     Presidente da UCID,  
     Pelo menos um Vice-Presidente  
     Secretário Executivo 
     Administrador Financeiro 
     Presidente do Grupo Parlamentar. 
 
 

Artº 23º 
(Reuniöes) 

 
 A Comissäo Política Nacional reune ordináriamente de 3 em  3 meses e extraordinariamente 
sempre que o Presidente a convocar, por sua iniciativa ou a requerimento de 1\3 dos seus 
membros. 
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Artº24º 
(Secretário Executivo) 

 Competências: 
 
a) Representar a UCID em juízo e fora dele, designadamente na celebraçäo de quisquer 

contratos que se traduzem em obrigaçöes para o Partido, como os de trabalho, prestaçäo 
de serviços, arrendamento e outros; 

 
b) Submeter à Comissäo Política Nacional o plano anual das actividades da implantaçäo e 

organizaçäo da UCID, acompanhando a sua execuçäo e a superintendência; 
 
c) Prôpor à Comissäo Política Nacional a nomeaçäo dos Secretários Administrativos que o 

coadjuvem no exercício das suas funçöes; 
 
d) Dirigir o funcionamento dos Serviços Centrais da UCID; 
 
e) Elaborar e submeter à apreciaçäo da Comissäo Política Nacional o orçamento e as contas 

do Partido. 
 

Secçäo V 
CONSELHO DE JURISDIÇÄO NACIONAL 

 
Artº 25º 

(Competência) 
 
1. O Conselho de Jurisdiçäo Nacional é o orgäo que zela, a nivel nacional, pelo cumprimento 
das disposiçöes constitucionais, legais e estatutárias por que rege a UCID. 
 
2. Compete ao Conselho de Jurisdiçäo Nacional: 
 
a) Apreciar a legalidade dos orgäos da UCID, mediante impugnaçäo de qualquer orgäo 

Nacional, a pedido de pelo menos 5% dos militantes inscritos no âmbito do orgäo cujos 
actos se pretende impugnar, à Lei ou estes Estatutos. 

 
b) Proceder a inquéritos e instaurar processos disciplinares que lhe sejam solicitados pelo 

Conselho Nacional, pelo Presidente da UCID, pela Comissäo Política Nacional ou por 
qualquer sector de actividade do Partido, podendo designar para o efeito, como instrutores, 
os militantes que ententer; 

 
c) Ordenar aos Conselhos de disciplina a instauraçäo de inquéritos aos orgäos e sectores de 

actividades do Partido, ao nível das CONCELHIAS e das ZONAS, bem como instaurar 
processos disciplinares aos militantes que os compõem;  

 
d) Julgar os recursos interpostos das decisöes dos Conselhos de Disciplina; 
 
e) Emitir pareceres vinculativos sobre a interpretaçäo dos Estatutos e a integraçäo das suas 

lacunas; 
 
f) Examinar a escrita da UCID e verificar os balancetes das receitas e despesas e a 

legalidade dos pagamentos efectuados; 
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g) Elaborar o paracer anual sobre o Relatório e Contas, apresentadas pela Comissäo Política 

Nacional; 
 
h) Decidir sobre as propostas de dissoluçäo das Comissöes Políticas Regionais, apresentadas 

pela Comissäo Política Nacional, nos termos da alínea h) do nº 2 do Artº 21º; 
 
i) Prestar assistência e consultadoria jurídicas. 

 
3. O Conselho de Jurisdiçäo Nacional ou qualquer dos seus membros, tem o direito de solicitar 
ou consultar todos os elementos relativos à actividade da UCID, que sejam necessários ao 
desempenho das suas competências. 
 
4. O Conselho de Jurisdiçäo Nacional é independente de quaisquer Orgäos da UCID e, na sua 
actuaçäo, observa somente critérios jurídicos. 
 
4. Para o exercício da sua competência, poderà o Conselho de Jurisdiçäo Nacional nomear, 

como instrutores de inquéritos, os militantes que entender, bem como fazer-se assistir por 
técnicos e assessores que sejam militantes da UCID. 

 
 

Artº 26º 
(Composiçäo) 

 
O Conselho de Jurisdiçäo Nacional é composto por 5 membros efectivos:  um Presidente, um 
Vice- Presidente ,um secretárioe dois Vogais. 
 
 

Artº 27º 
(Reuniöes) 

 
 1-O Conselho de Jurisdiçäo Nacional reune ordinariamente de 3 em 3 meses e 
extraordinariamente sempre que o seu Presidente o convocar, por sua inaciativa ou a 
requerimento de 1\3 dos seus membros. 
 

a) As reuniões referidas no número 1 deste artigo, podem realizar-se com recurso ao uso 
das novas tecnologias. 

 
 

GRUPO PARLAMENTAR 
 

Artº 28º 
(Composiçäo e Competência) 

 
1. Os deputados eleitos para a Assembleia Nacional por listas apresentados pela UCID, 
quando no exercício efectivo do seu mandato, constituem-se em grupo Parlamentar a fim de 
coordenarem e definirem em comum a sua estratégia e acçäo parlamentar. 
 
 2. Compete ao Grupo Parlamentar: 
 
a)  Eleger, entre os seus membros, a Direcçäo do Grupo e a constituiçäo da respectiva 

Comissäo Permanente. 
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b)  Integrar os deputados nas diversas Comissões Parlamentares que venham a ser 

constituidas, sob proposta e distribuiçäo da Direcçäo; 
 

c)  Aprovar o regulamento do grupo; 
 
d)  Designar entre os seus membros, os candidatos da UCID aos cargos internos e externos 

da Assembleia Nacional em conformidade com as directrizes da Comissäo Política Nacional 
e sob proposta da Direcção do grupo; 

 
e) Pronunciar-se sobre todas as questões submetidas à Assembleia Nacional, assumindo as 

posições que perante elas devam ser adoptadas. 
 
 

Artº 29º 
(Direcçäo do Grupo Parlamentar) 

 
 1. A Direcçäo do Grupo Parlamentar é o orgäo que assegura, sem soluçäo de continuidade, a 
representaçäo política do Grupo, no âmbito da respectiva competência.  
 
 2. A Direcçäo do Grupo Parlamentar é composta por um Presidente, um Vice-Presidente por 
cada 15 deputados, dois Secretários e um número de vogais nunca superior a 10% do total de 
deputados, os quais constituem a Comissäo Permanente do Grupo Parlamentar. 
 

CAPITULO V 
 

ESTRUTURAS 
 

Atrº 30º 
(Organizaçäo Territorial) 

 
A organizaçäo territorial da UCID assenta na divisäo política-administrativa do País e 
compreende: 
 
 1. A cada Ilha habitada corresponde uma Regiäo, salvo a de Santiago que tem duas Regiões, 
Norte e Sul. 
 
 2. As restantes Regiöes correspondem, cada uma, às respectivas comunidades de imigrantes 
Caboverdianos, assim distribuidas: 
 
 - No Continente Europeu: 
   1ª Regiäo: Península Ibérica (Portugual e Espanha), 
   2ª Regiäo: Benelux (Holanda, Bélgica e Luxemburgo), Alemanha e Grã-Bretanha. 
   3ª Regiäo: França, Itália, Suíça, Austria e Grécia, 
   4ª Regiäo: Escandinávia (Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia). 
 
 - No Continente Americano: 
   1ª Regiäo: Estados Unidos e Canadá, 
   2ª Regiäo: Brasil, Argentina e os demais países da América Latina. 
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  -No Continente Africano: 
   1ª Regiäo: Angola, S.Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique,  
   2ª Regiäo: Senegal e restantes Países. 
 
 

Secçäo I 
REGIÖES 

 
 

Artº 31º 
(Orgäos Regionais) 

 
 1. Säo orgäos Regionais: 
 
 a) A Assembleia Regional; 
 
 b) O Presidente Regional; 
 
 c) A Comissäo Política Regional; 
 
 d) O Conselho de Disciplina. 
 
3.  Cada REGIÄO terá um Regulamento Interno próprio, aprovado em Assembleia Regional. 
 
 
 

Divisäo I 
 

(ASSEMBLEIA REGIONAL) 
 

Artº 32º 
(Competência) 

 
1.  A Assembleia Regional é o orgão representativo de todos os militantes inscritos nas 

ZONAS compreendidas pela REGIÃO. 
 
2. Compete à Assembleia Regional: 
 
a) Analisar a situação político-partidária e aprovar a estratégia política a desenvolver na 

REGIÃO à luz dos princípios definidos em CONGRESSO e em CONSELHO NACIONAL; 
b) Apreciar a atuação dos restantes orgãos Regionais; 
 
c) Eleger os membros do Conselho de Disciplina, da Mesa da Assembleia, o Secretário e o 

Tesoureiro da Comissão Política Regional; 
 
d) Aprovar o orçamento e contas anuais da UCID a nível da Região, até o dia 30 de Novembro 

e 31 de Janeiro respectivamente e remeter imediatamente com todos os comprovativos ao 
secretário executivo. 

 
e) Eleger o substituto de qualquer dos órgãos da REGIÃO, em caso de vacatura do cargo ou 

impedimento prolongado; 
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f) Aprovar o regulamento interno da REGIÃO. 
 
3. É permitido o voto por correspondência através de simples carta dirigida ao Presidente da 

Mesa da Assembleia regional. 
 
 

Artº 33º 
(Composiçäo) 

 
 Compõem a Assembleia Regional: 
 
 1. No território Nacional: 
 
 a) Os membros da Comissäo Política Regional e do Conselho de Disciplina; 
 
 b) Os Deputados e os membros do Governo inscritos nas Zonas da Regiäo; 
 
 2. Nas Regiöes de Emigraçäo: 
 
a) Os delegados e sub-delegados de Zona; 
 
b) Representantes dos militantes das zonas eleitos pelas respectivas Assembeias na 

proporçäo de um delegado para cada grupo de 10 militantes inscritos na respectiva Zona. 
 
 

 
Artº 34º 

(Reuniöes) 
 
 A Assembleia Regional reúne ordináriamente de 3 em 3 meses e extraordináriamente a 
requerimento da Comissão Política Nacional ou Regional, ou ainda de 50 militantes insccritos 
na Regiäo no pleno gozo dos seus direitos . 

 
Artº 35º 
(MESA) 

 
 A Mesa da Assembleia Regional é constituida por 1 Presidente, 1 Vice-Presidente, 2 
Secretàrios, e 2 Suplentes eleitos na lª sessäo ordinária da Assembleia. 
  
 

Divisäo II 
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE REGIONAL 

 
Artº 36º 

(Competência) 
 
 1. É competência específica do Presidente Regional: 
 
a)  Presidir à Comissäo Política Regional, convocar as suas reuniöes e dirigir os respectivos 

trabalhos; 
b) Apresentar publicamente a posiçäo da Regiäo face aos grandes problemas do Partido; 
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c) Representar a regiäo perante os Orgäos do Partido; 
 
 2. O Presidente Regional pode delegar os seus poderes, no todo ou em parte, sempre que a 
descontinuidade territorial da Zona o aconselhar. 
 3. O Presidente Regional é coadjuvado no exercício das suas funçöes pelo Vice-Presidente 
através da delegaçäo de poderes. 
 
4.  O Presidente Regional é por inerência, o Presidente da Comisäo Política Regional. 
 
 

Divisäo III 
COMISSÄO POLíTICA REGIONAL 

 
Artº 37º 

(Competência) 
 
 1. A Comissäo Política Regional é o Orgäo da direcçäo política da UCID a nível Regional. 
 
 2. Compete à Comissäo Política Regional: 
 
 a) Estabelecer objectivos, critérios e formas de actuaçäo do Partido, tendo em conta a 
estratégia política aprovada nos Orgäos de escaläo superior e na Assembleia Regional 
definindo também a posiçäo da UCID perante os problemas concretos de âmbito regional; 
 
 b) Submeter à Assembleia Regional o orçamento e as contas anuais da UCID, a nível da 
Regiäo. 
 

Artº 38º 
(Composiçäo) 

 
1. Compõem a Comissäo Política Regional: 
 
a) O Presidente e o Vice-Presidente para a Regiäo, o Secretário e o Tesoureiro , eleitos pela 

Assembleia Regional, os quais constituem a Comissäo Permanente da Comissäo Política, 
dois Vogais e dois Suplentes; 

 
b) Dois representantes da JUCID regional; 
 
c) Um representante de cada uma das outras organizaçöes especiais, criadas com base no 

Artº 11º. 
 
2. O Secretário da Comissão Politica Regional tem, com as devidas adaptações, as 
competências definidas no antecedente art. 24º para o Secretário Executivo da Comissão 
Politica Nacional. 
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Divisäo IV 
CONSELHO DE DISCIPLINA 

 
Artº 39º 

(Competência) 
 

 1. Compete ao Conselho de Disciplina Regional: 
 
a) Apreciar a legalidade de actuaçäo dos Orgäos Regionais podendo, oficiosamente ou por 

impugnaçäo de qualquer outro Orgäo do Partido solicitar a anulaçäo dos actos daqueles 
Orgäos, por contrários, à Lei, aos Estatutos ou ao Regulamentos da UCID; 

 
b) Proceder a inquéritos a sectores de actividade do Partido, a nível das Zonas, que lhe sejam 

solicitados pelos Orgäos Nacionais ou Regionais; 
c) Instituir e julgar em lª instância os processos disciplinares, aplicando as penas adequadas; 
 
d) Interpretar o Regulamento Interno da Regiäo e integrar os casos nele omissos; 
 
e) Fiscalizar o processo de apresentaçäo de candidaturas, bem como as eleiçöes para os 

Orgäos Regionais, dos Delegados ao Congresso e à Assembleia Regional; 
 
f) Examinar a escrita e elaborar parecer anual sobre os relatórios e contas das Comissöes 

Políticas Regionais, e dos Delegados de Zona; 
 
 2. É aplicável ao Conselho de Jurisdiçäo Regional o disposto nos nùmeros 3, 4 e 5 do Artº 
25º. 
 

Artº 40º 
(Composiçäo) 

 
 O Conselho de disciplina é composto por 3 membros efectivos, respectivamente um 
Presidente, um Secretàrio, e um Vogal, e por 2 suplentes. 
 

Artº 41º 
(Reuniöes) 

 
 O Conselho de Disciplina reune-se sempre que for convocado pelo seu Presidente, por 
iniciativa própria ou a pedido de dois dos seus membros. 
 
 

Secçäo III 
ZONAS 

 
Artº 42º 
(Ämbito) 

 
 1. A ZONA é a estrutura de base da UCID e reune todos os militantes nela inscrita. 
 
2.  As ZONAS teräo, em princípio, o âmbito territorial da Freguesia, podendo abranger, no 

estrangeiro, qualquer outra divisão territorial ou mesmo todo o território do País de 
imigração. 
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Artº 43º 

(Orgäos) 
 Säo orgäos da Zona: 
 
 a) A Assembleia de Zona; 
 
c) O Delegado e o Sub-Delegado de Zona; 
 
 

Divisäo I 
ASSEMBLEIA DE ZONA 

 
 

Artº 44º 
(Composiçäo e Competência) 

 
 1. A Assembleia de Zona é composta por todos os militantes nela inscrita. 
 2. Compete à Assembleia de Zona: 
 
a) Analisar a situaçäo política-partidária e aprovar a estratégia política a desenvolver na Zona 

à luz dos princípios definidos nos Orgäos de escaläo superior; 
 
b) Apreciar a actuaçäo dos Delegados e Sub-Delegados da Zona; 
 
c) Eleger os Delegados e Sub-Delegados da Zona; 
 
d) Aprovar o orçamento e as contas anuais da Zona; 
 
e) Apresentar as listas de candidaturas à Assembleia Nacional, no âmbito da Zona, à 

Comissäo Política Nacional. 
 

Artº 45º 
(Mesa) 

 
 A Mesa da Assembleia de Zona é composta pelo Delegado de Zona, que preside o 
secretariado e pelo Sub-Delegado local, eleitos na primeira reuniäo ordinária em que ocorre a 
eleição. 
 

Artº 46º 
(Reuniöes) 

 
 
 A Assembleia de Zona reune de 3 em 3 meses, em sessäo ordinária e, extraordináriamente a 
requerimento de qualquer Orgäo de escaläo superior ou ainda de 1/3 dos militantes inscritos 
na Zona. 
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Divisäo II 
DELEGADO E SUB-DELEGADO DE ZONA 

 
Artº 47º 

(Competência) 
 
 1. O Delegado de Zona é o Orgäo de direcçäo política das actividades do Partido a nível da 
Zona e compete-lhe: 
 
a) Estabelecer os critérios, objectivos e formas de actuaçäo da UCID, tendo em conta a 

estratégia política aprovada pelos Orgäos de UCID perante os problemas concretos na 
respectiva localidade; 

 
b) Dar parecer sob os pedidos de filiaçäo na UCID; 
 
c) Submeter a parecer da Assembleia de Zona as listas de candidatura aos Orgäos Freguesia 

e à Assembleia Nacional. 
 
d) Submeter a parecer da Assembeia da Zona a lista de representantes à Assembleia 

Concelhia; 
 
e) Submeter à Assembleia de Zona o orçamento e as contas anuais da UCID, ao nível de 

Zona; 
 
f) A cobrança das quotas e jóias paga pelos militantes da respectiva Zona; 
 
g) Distribuiçäo e venda do orgäo de comunicaçäo social da UCID; 
 
h) Manter actualizada a relaçäo de todos os militantes da Zona com os respectivos nomes e 

endereços. 
 
3.  O Sub-Delegado de Zona coadjuva o Delegado no exercício das suas funçöes, 

substituindo-o nas suas faltas e impedimentos. 
 
 
 

CAPITULO VI 
ESTRUTURAS ESPECIAIS 

 
Artº 48º 

(Estruturas Fora do Território Nacional) 
 

1. Fora do território Nacional, as Zonas agrupam-se directamente em Regiöes, às quais se 
aplicam as disposiçöes referentes às estruturas do mesmo nome em território Nacional. 

 
2. A COMISSÄO POLíTICA NACIONAL aprovará quaisquer adaptaçöes decorrentes das 

características próprias do meio, quando se mostrem necessárias. 
 
3. As Zonas da UCID em Países de Emigraçäo podem criar Sub-Zonas em núcleos 

populacionais onde a comunidade Caboverdiana tenha expressäo, com um mínimo de 20 
militantes por cada área. 
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4. Em casos especiais, a Comissäo Política Regional pode criar Sub-Zonas agrupando mais 
do que uma cidade ou vila, ou ainda, 2 ou mais Sub-Zonas na mesma área urbana. 

 
 

CAPITULO VII 
REFERENDO 

 
Artº 49º 

(Natureza) 
 
1. Podem ser sujeitas a referendo dos membros da UCID quaisquer grandes opçöes políticas 

ou estratégicas, no intervalo entre Congressos, desde que o Referendo seja requerido pelo 
CONSELHO NACIONAL, ou por 5% dos militantes da UCID. 

 
2. O Regulamento do Referendo será aprovado pelo CONSELHO NACIONAL. fixandos nesse 

Regulamento. 
 

 
CAPÍTULO VIII 

FINANÇAS 
 

Artº 50º 
(Financiamento) 

 
1. Será anualmente fixada no orçamento a quota a pagar pelos milititantes. 
 
2. O Regulamento Financeiro da UCID que estabelecerá as normas de prestaçäo de contas 

dos diversos escalöes do Partido será aprovado pela COMISSÄO POLíTICA NACIONAL. 
3. As contribuiçöes financeiras a prestar pelas diferentes estruturas para o Orçamento Geral 

do Partido seräo igualmente fixadas nesse Regulamento. 
 

Artº 51º 
(Remunerações) 

 
1. As funções dos titulares dos órgãos da UCID poderão ser remuneradas, mediante 

subsídios mensais a fixar nos termos da alínea 1) do Artº 21º. 
 
 
2. O Partido poderá empregar ao seu serviço militantes em regime de contrato de trabalho 

permanente ou eventual. 
 
 

CAPITULO IX 
DISPOSIÇÖES DIVERSAS 

Artº 52º 
(Quorum) 

 
1. Salvo o disposto no número seguinte, os orgäos da UCID só podem deliberar estando 

presentes mais de metade dos seus membros em efectividade. 
 
2. Em segunda convocatória, as Assembleias poderäo deliberar 30 minutos após a hora fixada 
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para o início dos trabalhos, com qualquer número de militantes.  
 
3. O intervalo entre as datas da primeira e segunda Assembleia näo deverá ser inferior a oito 

dias. 
4. As reuniöes das ASSEMBLEIAS REGIONAIS deveräo ser convocadas com a antecedência 

minima de 20 dias. 
 

Artº 53º 
(Incompatibilidades) 

 
1. Os membros da COMISSÄO POLíTICA NACIONAL näo podem exercer simultaneamente o 

mandato como membros do CONSELHO NACIONAL. 
 
2. Os membros dos CONSELHOS DE JURISDIÇÄO e DISCIPLINA näo podem exercer 

funçöes em qualquer outro Orgäo de direcçäo Política do Partido, excepto no grupo 
Parlamentar. 

 
3. O militante que se encontre nas condiçöes previstas nos números anteriores, tem que optar 

por forma a que näo haja qualquer incompatibilidade.  
 

Artº 54º 
(Elegibilidade) 

 
Sem prejuízo do disposto nº 2 do Artº 6º seräo elegível para os orgäos da UCID, todos os 
membros do partido que à data da eleiçäo, estejam em pleno gozo dos seus direitos. 
  

Artº 55º 
(Candidaturas e Formas de Eleiçäo) 

 
 1. As candidaturas aos Orgäos Nacionais da UCID, serão apresentadas por listas completas 
propostas por 20 militantes, de pelo menos 3 regiões e apresentadas 8 dias de antecedência 
da data  prevista  para  a eleição. 
 
2. Para os orgãos regionais, candidaturas pelo menos de 10 militantes com 8 dias de 
antecedência. 
 
a). Nas listas de candidatos ao Conselho Nacional, Conselho de Jurisdiçäo Nacional e 
Assembeias Regionais, seräo inscritos tantos candidatos quantos os lugares a eleger mais 
50%, no màximo. 
 
b). Nas listas de candidatos aos restantes Orgäos do Partido, descriminar-se-äo sempre os 
cargos a que esses candidatos concorrem. 
 
 3. As candidaturas seräo acompanhadas de declaraçöes de aceitaçäo subscritas pelos 
candidatos. 
 
 4. Qualquer militante eleito para orgäo da UCID só poderá estar em efectividade de funçöes 
enquanto membro do Partido. 
 
4. O apuramento será feito por representaçäo maioritária. 
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Artº 56º 
(Impugnaçöes) 

 
1. As impugnaçöes de actos praticados por órgäos da UCID, quando näo em conformidade 

com a Constituiçäo, a Lei ou os Estatutos, deve ser efectuada junto do CONSELHO 
JURISDICIONAL ou de DISCIPLINA competente, no prazo de 8 dias a contar da prática do 
acto impugnado, o qual se mantem enquando näo transitar em julgado a decisäo que o 
anule. 

 
2.  Anulado qualquer acto eleitoral por decisäo transitada em julgado, será convocada, no 

mais curto prazo de tempo possível, a respectiva Assembleia e desta näo poderäo fazer 
parte, como tais, os membros dos órgäos eleitos no acto eleitoral anulado. 

 
Artº 57º 

(Participaçäo nos órgäos da UCID) 
 
 1. Os membros das Comissöes Política de um determinado escaläo podem participar, sem 
direito a voto, nas reuniöes dos órgäos de escaläo inferior. 
 
 2. Os membros do CONSELHO de JURISDIÇÄO NACIONAL podem participar nas reuniöes 
dos CONSELHOS de DISCIPLINA REGIONAIS sem direito a voto. 
 
3.  O Presidente de determinado órgäo que por inerência tenha assento noutros órgäos, só 

pode fazer-se substituir nestes quando impedido, pelo respectivo substituto ou delegado. 
 
 

Artº 58º 
(Mandatos) 

 
 1. Os mandatos dos órgäos electivos da UCID säo de 4 anos, a partir da data da eleiçäo. 
 
 2. Ultrapassado o termo do mandato em mais de 3 meses, pode a Comissäo Política do 
escaläo superior ou a Comissäo Directiva respectiva substituir-se à Mesa compente e 
convocar eleiçöes para os órgäos em causa. 
 

Artº 59º 
(Revisäo dos Estatutos) 

 
 1. As propostas de alteraçäo dos Estatutos só seräo admitidas quando subscritas por 50% 
dos membros do CONGRESSO, do CONSELHO NACIONAL, por 50% das COMISSÖES 
POLíTICAS REGIONAIS ou por 250 militantes no pleno gozo dos seus direitos. 
 
2. As propostas de alteraçäo deveräo ser aprovadas por 3\5 dos sufrágios. 
 

Artº 60º 
(Duraçäo) 

 
1.  A existência da UCID é de duraçäo indeterminada. 
 
 2. O Partido apenas poderá extinguir-se por deliberaçäo de 3/4 dos sufrágios do 
CONGRESSO extraordinário convocado para o efeito. 
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 3. No caso de extinçäo, o CONGRESSO designará os liquidatários e estatuirá o destino dos 
bens que deveräo reverter a favor de uma associaçäo nacional de caracter beneficiente, de 
preferência, no domínio da defesa dos Direitos do Homem. 
 
4.  Aos dirigentes do partido não é permitido a alienação de quaisquer bens imobiliários 

que o partido possa ter, salvo deliberação tomada em congresso extraordinário 
convocado especialmente para o efeito e com a antecedência de 90 dias. 

 
ÚNICO: 
QUALQUER DELIBERAÇÃO A SER TOMADA EM QUALQUER ORGÃO DA UCID, QUER 
NACIONAL, QUER REGIONAL, TERÁ DE SER APROVADA COM MAIS DE 50% DOS 
VOTOS DOS MEMBROS DO ÓRGÃO RESPECTIVO. 
 


	Artº 4º

