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Artigo 1º  

Mantém-se 

 

Artigo 2° (Fins)  

São fins do CDS - Partido Popular:  

a) Colaborar na democracia pluralista em Portugal e defender os ideais de Portugal na consolidação do 

projecto económico, ambiental e social Europeu;  

b) Afirmar o partido como partido da Direita Social, respeitando, implementando e promovendo os valores 

e princípios da Democracia-Cristã. 

c) Propor para a sociedade portuguesa um modelo assente nos valores éticos, sociais e democráticos do 

humanismo personalista de inspiração cristã;  

d) Contribuir para o exercício dos direitos dos cidadãos e para a determinação da política nacional, 

designadamente através da participação em eleições e de outros meios democráticos;  

e) Proporcionar a participação política, valorizando o mérito, respeitando a diversidade, dentro do quadro 

de valores, e reconhecendo o esforço individual e colectivo; 

f) Definir programas de governo e de administração; 

g) Participar na actividade do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais;  

h) Promover a formação cívica, o esclarecimento e a formação política dos cidadãos, difundindo o ideário 

democrata-cristão;  

i) Estudar e debater os problemas da vida nacional e internacional, tomar posição perante eles, criticando 

quando for caso disso, os actos do Governo e da Administração Pública e defender os interesses de 

Portugal nas organizações de que faz parte, acompanhando com especial interesse a participação na 

União Europeia e na Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa;  

j) Reconhecer a Portugalidade como herança histórica e activo político a promover. 

k) Promover o estabelecimento e o reforço de laços de solidariedade e relações privilegiadas, no quadro 

dos princípios que defende, com todos os portugueses onde quer que se encontrem e, em geral, com as 

regiões do mundo que eles descobriram, povoaram e desenvolveram, nomeadamente com as 

comunidades emigrantes e as populações dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, do Brasil, de 

Macau e de Timor;  
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l) Em geral, contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das instituições políticas e democráticas 

em Portugal. 

 

Artigo 3º, 4º, 5º, 6º e 7º 

Mantêm-se 

 

CAPÍTULO III  

DOS ÓRGÃOS REGIONAIS, LOCAIS e DIGITAIS 

SECÇÃO I 

ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO REGIONAL, LOCAL e DIGITAL 

 

Artigo 9º (Princípio-base) 

1. A organização regional e local do CDS - Partido Popular assenta na divisão político-administrativa do território 

nacional e compreende as seguintes estruturas:  

a) Estruturas Regionais correspondentes às Regiões Autónomas;  

b) Estruturas Distritais que correspondem aos Distritos; 

c) Estruturas Concelhias que correspondem aos Municípios; 

 

2. A organização digital assenta na organização de grupos de militantes, de base digital, que se agregam em 

razão de matérias de interesse comum e que serão objecto de regulamentação própria; 

 

Artigos 10º, 11º, 12º. 13º. 14º. 15º, 16º, 17º 

Mantêm-se 

 

Artigo 18º (Constituição dos Órgãos Distritais) 

1. Os órgãos distritais, podem constituir-se desde que estejam eleitas 50% das Comissões Políticas Concelhias 

do distrito.  
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2. Na ausência de Comissão Política Distrital, a representação do distrito é transitoriamente assegurada por um 

Delegado Distrital, nomeado pela Comissão Executiva do Partido.  

3. Ao Delegado Distrital compete representar o Partido, impulsionar e coordenar a acção política no Distrito, de 

acordo com as directrizes definidas pela Comissão Executiva, com vista à realização de eleições para os órgãos 

distritais. 

 

Artigos 19º, 20º, 21, 22º, 23º  

Mantêm-se 

 

CAPÍTULO IV  
DOS ÓRGÃOS NACIONAIS  

SECÇÃO I  
ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL  
 

Artigo 24º (Órgãos Nacionais)  

São Órgãos Nacionais do Partido:  

a) O Congresso Nacional;  

b) O Conselho Nacional;  

c) O Presidente do Partido;  

d) A Comissão Política Nacional;  

e) Comissão Executiva;  

f) O Senado;  

g) O Conselho Nacional de Jurisdição;  

h) O Conselho Nacional de Fiscalização; 

i) O Grupo Parlamentar. 

SECÇÃO II  
DO CONGRESSO NACIONAL  
 
Artigo 25° (Natureza e composição)  
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1. O Congresso é o órgão máximo do Partido e tem a seguinte composição:  

a) Os delegados que para cada Congresso forem eleitos pelas Assembleias Concelhias, pelos Núcleos de 

Emigrantes e pelos órgãos regionais competentes nos termos dos Estatutos do CDS - PARTIDO POPULAR 

Açores e do CDS - PARTIDO POPULAR Madeira;  

b) Os delegados que para cada Congresso forem eleitos pelas Organizações Autónomas do Partido e 

organismos equiparados;  

c) Os delegados que para cada Congresso forem eleitos pelos colaboradores militantes do Partido;  

d) O Presidente do Partido;  

e) Os membros eleitos em Congresso para os órgãos nacionais;  

f) Os Senadores do Partido;  

g) Os deputados, em efectividade de funções, à Assembleia da República, às Assembleias Legislativas 

Regionais e ao Parlamento Europeu, desde que militantes do Partido;  

h) Os Presidentes das Comissões Políticas das Regiões Autónomas, os Presidentes das Comissões Políticas 

Distritais, os Presidentes das Comissões Políticas de Ilha e os Presidentes das Comissões Políticas 

Concelhias;  

i) Os Secretários-Gerais Adjuntos  

j) Os Presidentes das Câmaras e das Assembleias Municipais, desde que militantes do Partido, e outros 

autarcas a definir em regulamento a aprovar pelo Conselho Nacional;  

k) O primeiro eleito para a vereação e para a Assembleia Municipal, desde que filiados no partido 

l) Os membros do Governo e os membros dos Governos Regionais, indicados pelo Partido, desde que 

militantes do Partido;  

m) Os anteriores Presidentes do Partido e os 27 fundadores, desde que permaneçam filiados. 2. O número 

de delegados a eleger para cada Congresso, será fixado pelo Conselho Nacional. 3. O Conselho Nacional 

não pode criar novas inerências. 4. A soma do número de delegados eleitos pela estrutura do partido 

não pode ser inferior a três quartos do número total de delegados ao Congresso. 

 

Artigos 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º e 35º  

Mantêm-se 

 

Artigo 36º   

Elimina-se 
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Artigos 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º 
Mantêm-se 

Artigo 50º (Aprovação e modificação dos Estatutos) 

1. Compete ao Congresso aprovar e modificar os Estatutos do Partido.  

2. O Congresso pode delegar no Conselho Nacional a sua competência para modificar os 

Estatutos.  

3. A eficácia plena dos Estatutos aprovados pelo Conselho Nacional depende da sua ratificação 

pelo Congresso na sua primeira reunião posterior à referida aprovação,quando da alteração 

dos estatutos resulte a extinção de alguma entidade ou organização do partido, a alteração 

entra em vigor 2 anos após aprovação. 

Artigos 51º, 52º, 53º, 54º 
Mantêm-se 

Artigo 55º (Eleições internas)  

1. Os órgãos executivos concelhios e distritais, assim como as mesas, a Mesa do Congresso, a Mesa do 

Conselho Nacional e a Comissão Política Nacional, serão eleitos em listas plurinominais e completas por 

sufrágio maioritário.  

2. Os Conselhos de Jurisdição e Fiscalização, os membros eleitos ao Conselho Nacional e os Delegados ao 

Congresso e às Assembleias Distritais serão eleitos segundo o sistema de representação proporcional e 

o método da média mais alta de Hondt.  

2.1. A Eleição para delegados ao Congresso permite listas com um mínimo de 25% do total de 

delegados a eleger. 

3. A organização e regras das eleições internas serão objecto de um regulamento aprovado pelo Conselho 

Nacional, que garantirá a transparência dos processos eleitorais e o direito das candidaturas fiscalizarem 

os mesmos. 

3.1. O regulamento de escolha de candidatos a Deputados deve contemplar que um mínimo de 

80% dos candidatos são escolhidos por eleição directa, em assembleia distrital ou regional, e 

através de candidaturas uninominais. 

 

Artigos 56º, 57º, 58º, 59º 

Mantêm-se 
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