
 

 

ESTATUTOS DA CONFEDERAÇÃO SINDICAL DOS PAÍSES DE 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

CAPÍTULO I 

(Constituição, Denominação, Objetivos, Sede e Delegações) 

 

ARTº 1º 

(Constituição e Denominação) 

 

Nos termos da Lei e dos presentes Estatutos é constituída uma associação 
internacional sem fins lucrativos, que adopta a denominação de Confederação Sindical 
dos Países de Língua Portuguesa, adiante designada por CSPLP.  

 

ARTº 2º 

(Objetivos) 

 

Constituem objectivos da CSPLP: 

a) O estreitamento das relações entre as Centrais Sindicais dos países lusófonos; 

b) O estreitamento das relações com o movimento sindical de outros Países ou 
Territórios onde se fala o português;  

c) A promoção de relações entre os Sindicatos filiados nos respectivos membros;  

d) A cooperação particularmente nos domínios social, económico, cultural, jurídico 
e técnico-científico;  

e) O desenvolvimento da formação sindical e profissional;  

f) Assumir-se como interlocutor perante os poderes constituídos, em especial a 
CPLP, na qualidade de Observador Consultivo da CPLP, reivindicando o direito 
de informação e consulta sobre todos os assuntos que respeitem aos 
trabalhadores;  

g) Reforçar a cooperação com o movimento sindical internacional;  

h) Promover a mobilidade e o intercâmbio sindical entre as Centrais Sindicais 
membros;  

i) Apoiar os trabalhadores imigrantes, em especial os provenientes dos países 
lusófonos.  
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ARTº 3º 

(Sede e Delegações) 

 

1. A Sede da CSPLP é na cidade de Lisboa, onde actualmente funciona a Sede da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).  

2. A Sede da CSPLP será transferida para o País onde funcionar a sede da CPLP, 
em caso de mudança desta, por decisão do Congresso da CSPLP.  

3. A CSPLP terá uma Delegação na Sede da Central Sindical que ocupar as 
funções de Presidente.  

4. A CSPLP poderá criar outras Delegações por decisão do Congresso.  

 

 

CAPÍTULO II 

(Dos Membros) 

 

ARTº 4º 

(Membros Fundadores e Aquisição da Qualidade de Membro) 

 

1. São membros fundadores as Centrais Sindicais: Central Geral de Sindicatos 
Independentes e Livres de Angola – CGSILA e União Nacional dos 
Trabalhadores Angolanos–Central Sindical – UNTA-CS (Angola); União Geral de 
Trabalhadores – UGT1, Confederação Geral dos Trabalhadores – CGT, Força 
Sindical – FS e Central Única dos Trabalhadores – CUT (Brasil); Confederação 
Caboverdiana dos Sindicatos Livres – CCSL e União Nacional dos 
Trabalhadores de Cabo Verde–Central Sindical – UNTC-CS (Cabo Verde); 
União Nacional dos Trabalhadores da Guiné – UNTG (Guiné-Bissau); 
Organização dos Trabalhadores de Moçambique –Central Sindical - OTM-CS 
(Moçambique); Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, 
Intersindical Nacional – CGTP/IN e União Geral de Trabalhadores – UGT 
(Portugal) e Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe–
Central Sindical - ONTSTP-CS e União Geral de Trabalhadores de São Tomé e 
Príncipe - UGT/STP (São Tomé e Príncipe) que subscreveram a Declaração de 
Constituição e os Estatutos na Conferência Sindical fundadora em 8 de Maio de 
1998.  

2. É também considerado membro fundador a Confederação de Sindicatos de 
Timor-Leste (CSTL).  

3. Poderão ainda ser membros efectivos outras Centrais Sindicais, a seu pedido e 
por decisão favorável do Comité Executivo, por maioria de dois terços, ratificada 
pelo Congresso, nos mesmos termos.  

4. A CSPLP poderá ainda, nos termos definidos no número anterior, aceitar como 
membros observadores Centrais Sindicais ou outras Associações Sindicais 
autónomas, representativas e democráticas. 

                                         

1 Foi membro fundador a CGT, que entretanto foi parte integrante na criação da UGT do Brasil. 
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5. As Organizações Sindicais referidas no número anterior poderão ser aceites 
como membros efectivos, a seu pedido, por decisão do Congresso por maioria 
de três quartos, sob proposta da Comissão Executiva. 

6. O Congresso aprovará um Regulamento sobre o processo de adesão de 
membros efectivos e observadores.  

 

ARTº 5º 

(Direitos dos Membros) 

 

1. Constituem direitos dos membros efectivos:  

a) Ser Delegado de pleno direito aos Congressos;  

b) Eleger e ser eleito para os cargos associativos;  

c) Participar nas actividades da CSPLP;  

d) Ter acesso a informação regular sobre as actividades da CSPLP.  

2. Constituem direitos dos membros observadores o de participarem, sem direito 
de voto, no Congresso e o de participarem nas actividades da CSPLP e, ainda, 
os demais que venham a ser definidos no Regulamento referido no nº 6 do artigo 
4º.  

 

ARTº 6º 

(Deveres dos Membros) 

 

Constituem deveres dos membros:  

1. Participar nas actividades da CSPLP, empenhando-se nas tarefas e nos 
mandatos que lhe forem cometidos;  

2. Zelar pela imagem da CSPLP junto dos poderes públicos, da CPLP e da 
sociedade em geral;  

3. Exercer os cargos sociais para que tenham sido eleitos;  

4. Contribuir financeiramente para a Organização, nos termos decididos pelo 
Congresso;  

5. Participar de forma activa e interessada na concretização dos objectivos da 
Organização;  

6. Respeitar a Declaração Constitutiva e cumprir os Estatutos da CSPLP.  

 

ARTº 7º 

(Perda da qualidade de Membro) 

 

1. A violação grave da Declaração Constitutiva ou dos Estatutos da CSPLP implica 
a perda da qualidade de membro.  

2. A decisão fundamentada compete ao Congresso, que decidirá por maioria de 
três quartos, por proposta da Comissão Executiva, que organizará o respectivo 
processo. 
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CAPÍTULO III 

(Organização e Funcionamento) 

 

ARTº 8º 

(Órgãos e Mandato) 

 

1. São Órgãos da CSPLP:  

a) O Congresso;  

b) A Comissão Executiva;  

c) A Direcção Executiva.  

2. O mandato dos Órgãos é válido até à eleição de novos Órgãos no Congresso 
Ordinário seguinte.  

 

ARTº 9º 

(Congresso) 

 

1. O Congresso é o Órgão máximo da CSPLP, sendo constituído por todos os seus 
membros.  

2. Compete nomeadamente ao Congresso da CSPLP:  

a) Definir e orientar a política geral e as estratégias da CSPLP;  

b) Aprovar, sob proposta da Comissão Executiva, o Plano de Actividades e o 
Orçamento;  

c) Rever os Estatutos, sendo requerida a maioria de dois terços para o efeito;  

d) Eleger o Presidente, os Vice-Presidentes, o Secretário Executivo, o 
Secretário Executivo Adjunto e a Direcção Executiva;  

e) Ratificar a adesão de novos membros;  

f) Decidir sobre a perda de qualidade de membro, nos termos do artigo 7º dos 
presentes Estatutos;  

g) Decidir sobre as responsabilidades financeiras dos membros;  

h) Aprovar, sob proposta da Comissão Executiva, o Relatório de Actividades e 
as Contas;  

i) Ratificar, sob proposta da Comissão Executiva, o respectivo Regimento;  

j) Decidir sobre a extinção para a qual é requerida maioria de quatro quintos 
dos membros.  

3. O Congresso pode, no que se refere às matérias das alíneas b) c) e g) do nº 2, 
delegar na Comissão Executiva a ultimação das deliberações que sobre elas 
tenha adoptado.  

4. O Congresso reúne ordinariamente de dois em dois anos, a convocação do 
Presidente e, extraordinariamente, quando requerido pela Comissão Executiva 
ou por dois terços dos membros.  
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5. O Congresso só poderá iniciar-se e deliberar na presença de, pelo menos, 
metade dos membros efectivos filiados na CSPLP pertencendo pelo menos a 
quatro Países, decidindo por maioria absoluta dos membros presentes, salvo 
quando estes Estatutos dispuserem de modo diferente.  

6. O Congresso Ordinário deverá decorrer, sempre que possível, no País onde se 
realize a Conferência de Chefes de Estado e de Governo previamente a esta.  

 

ARTº 10º 

(Comissão Executiva) 

 

1. A Comissão Executiva é constituída pelo Presidente, pelos Vice-Presidentes e 
pelo Secretário Executivo da CSPLP.  

2. Cada um dos membros efectivos, tem direito a indicar um candidato a 
Presidente ou Vice-Presidente, incluindo o substituto deste, sem prejuízo do 
disposto no nº 10, sendo a lista final global ratificada pelo Congresso. 

3. Compete à Comissão Executiva:  

a) Dirigir a CSPLP;  

b) Representar a CSPLP em juízo ou fora dele podendo delegar essa função 
nos termos legais;  

c) Executar as decisões do Congresso;  

d) Elaborar e apresentar ao Congresso o Programa de Actividades, o 
Orçamento e os Relatórios de Actividades e Contas;  

e) Elaborar o Regulamento Interno;  

f) Decidir sobre a adesão de novos membros, por maioria de dois terços;  

g) Decidir a convocação do Congresso.  

4. A Comissão Executiva reúne ordinariamente uma vez por ano, sendo uma das 
reuniões prévias ao Congresso.  

5. A Comissão Executiva reúne extraordinariamente a convocação do Presidente 
por iniciativa própria ou a pedido da Direcção Executiva ou de pelo menos um 
terço dos membros da Comissão Executiva.  

6. As decisões da Comissão Executiva, em caso de impossibilidade de reunião, 
poderão ser assumidas por circulação e subscrição de documentos.  

7. Compete ao Presidente convocar o Congresso e convocar e dirigir as reuniões 
da Comissão Executiva e da Direcção Executiva e representar ao mais alto nível 
a CSPLP.  

8. Em caso de impedimento temporário o Presidente indicará um dos Vice-
Presidentes para o substituir.  

9. Em caso de impedimento definitivo do Presidente, a Comissão Executiva, 
convocada pelo Secretário Executivo, nomeará o Vice-Presidente que assumirá 
as funções do Presidente.  

10. Os Vice-Presidentes poderão ser substituídos a qualquer momento, por decisão 
da respectiva Central Sindical comunicada ao Presidente da CSPLP.  
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ARTº 11º 

(Direcção Executiva) 

 

1. A Direcção Executiva é constituída por 9 membros da Comissão Executiva, 
sendo um deles o Presidente e os restantes oito eleitos em Congresso, em 
princípio e globalmente 4 de África/Ásia, 3 da América e 2 da Europa.  

2. Compete à Direcção Executiva assumir as competências da Comissão Executiva 
no período entre reuniões desta, salvo as que constam das alíneas b), d), f) e g) 
do artigo 10º.  

3. A Direcção Executiva reúne ordinariamente duas vezes por ano, sendo uma das 
reuniões prévias à da Comissão Executiva.  

4. A Direcção Executiva reúne extraordinariamente a convocação do Presidente 
por iniciativa própria ou a pedido de pelo menos um terço dos seus membros.  

5. As decisões da Direcção Executiva, em caso de impossibilidade de reunião, 
poderão ser assumidas por circulação e subscrição de documentos.  

 

ARTº 12º 

(Secretário Executivo) 

 

1. O Congresso elegerá um Secretário Executivo e um Secretário Executivo 
Adjunto.  

2. Compete ao Secretário Executivo apoiar o Presidente no exercício das suas 
funções e dar o devido seguimento às deliberações da Comissão Executiva, da 
Direcção Executiva e do Congresso.  

3. O Secretário Executivo Adjunto substitui o Secretário Executivo nas suas 
ausências e impedimentos.  

4. Em caso de impedimento definitivo do Secretário Executivo e/ou do Secretário 
Executivo Adjunto a Comissão Executiva nomeará quem os substituirá.  

5. O Secretário Executivo e o Secretário Executivo Adjunto têm direito de 
participação nos Órgãos da CSPLP, sem direito de voto, caso não sejam 
membros destes órgãos. 

6. Na representação perante terceiros são obrigatórias as assinaturas do 
Presidente e do Secretário Executivo, ou de quem os substituir nos termos do 
artigo 10º e dos números anteriores.  

 

ARTº 13º 

(Comunidades Sindicais Sectoriais) 

 

1. A CSPLP deverá constituir Confederações Sindicais Sectoriais abrangendo os 
Países de Língua Portuguesa, abreviadamente CSPLP, em termos a definir por 
Regulamento aprovado em Congresso.  

2. Deverá ser estabelecida uma cooperação estreita entre a CSPLP e as 
Confederações Sindicais Sectoriais, nomeadamente em termos de informação 
mútua e de participação nas respectivas reuniões.  
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ARTº 14º 

(Receitas) 

 

Constituem receitas da CSPLP:  

a) As quotizações pagas pelos membros, de acordo com o determinado pelo 
Congresso;  

b) Os subsídios, doações e participações que lhe sejam atribuídos;  

c) Os rendimentos de bens;  

d) As provenientes de serviços prestados.  

 

 

CAPÍTULO IV 

(Disposições Transitórias e Finais) 

 

ARTº 15º 

(Entrada em vigor) 

 

Estes Estatutos entram imediatamente em vigor. 

 

 

 
O Presidente 

 
 
 
 

(Alexandre Munguambe) 

 
 
 
 

 
O Secretário Executivo 

 
 
 
 

(João Proença) 

 


