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DAASSOCIA(:AO EM GERAL.
Artigo 1".

l. A Associa<;ao Assembleia Nacional Galega (en diante, ANG) e uma associa<;1\o social e
cultural nao lucrativa, que se articula em base aos principios de c!emocracia.
horizontalic!adc, asscmblearismo, auto-organiztu;ao, autogestao c livre associa<;ao. ao
abeiro do direito a associa<;1\o reconhecido constitucionalmente.
2. A ANG sen\ rcgic!a por estes Estatutos, pel a Lei organica 1/2002, de 22 de mmso. c pel a
outra legisla<;ao existente em materia de associa<;oes que lhe for aplicavel.
3. A lingua de trabalho cia ANG

eo

Galego. As pessoas associac!as poderfio usar a

ortografla da sua elci<;ao, apesar de que toda a documentayao oficial da pr(>pria
associa<;ao c dos seus t\rgaos diretivos estara, na comunica<;ao cxterna c intcrna. no
padriio internacional do Gal ego conteudo no Acordo Ortogn\!ico de !990. A i\N(;
tentm·a atrair e sensibilizar no uso do Galego a todas as pessoas que vivam na Galiza c
costumcrn falar qualquer outra lingua.
Artigo 2". 0 domicilio principal e permanente da ANG radiea n' A Corunha (r(m Vila de Negreira.

32-baixo ).
Artigo 3".

1. A ANG, em fun9iio dos seus fins e do emprazamento do seu domicilio sociaL cxerccr{r
nomeadamente as suas actividac!es no ambito territorial da Galiza, sem prejuizo de que alenda <is
rela<;5es econ6micas, comerciais, culturais, e de todo tipo cos territt\rios do Estado espanhol onde sc
fala galego, aos problemas e necessidades da Galiza exterior (cidadaos galegos residentes fora do
territt\rio administrativo da Galiza).
2. Constitui o objectivo fundamental da ANG desenvolver as rela<;5es linguisticas. culturais.
econ6micas e de todo tipo com o conjunto de povos e paiscs que constituem a chamada lusoi(mia
(com caracter numerativo, mais sem exclusao, Brasil, Angola, Mo<;ambique, Guine-Bissau. Silo
Tome e Principe, Goa, Cabo Verde).

,,

Artigo 4". A ANG constitui-se por tempo indetinido e s6 se dissolven\, conl()rme a estes lcstatutos.

pela vontade dos/das associados/as expressa em Assembleia Geral Extraordim\ria ou pclas causas
previstas na legisla<;:iio vigente.
Artigo 5".

l. Sao fins principais da Associa<;ao:
a) A normaliza<;:ao do Galego, no horizonte da sua reintegrayiio ao contcxto
internacional da Galaicofonia ou Lusofonia.
b) A populariza<;ao e desenvolvimento da cultura gal ega em qualquer das suas t(mnas c
expressoes.
c)

A regaleguiza<;:iio integral da nossa sociedade eo desenvolvimento da consciencia e
do orgulho nacional do Povo Gal ego.

d) A defesa do meio-ambiente, das paisagens naturais, do patrim6nio hist6rico c
artistico e da conserva<;:iio das nossas fonnas tradicionais de urbanismo.
e) A divulga<;iio da nossa hist6ria, a comemora<;iio dos seus !tlctos mais relcvantes e a
homenagem aos gal egos e galegas que mais tizeram pela nossa patria.
f)

A defesa e promo<;iio da linguae cultura gale gas.

g)

0 estabelecimento de rcla<;oes fluidas de coopera<;iio com os povos e os paises da
Galaicofonia ou Lusofonia, e com os das na<;oes sem Estado da Peninsula Iberica.

h) A elabora<;iio e difusao de estudos sobre a realidade galega contemporfmea.
i)

A promo<;ao de uma economia galega sustentavel eo apoio a todo tipo de iniciativas
econ6micas, empresariais, midiaticas, educat.ivas e sociais que possam mclhorar a
qualidade de vida e o bem-estar dos galegos e galegas.

j)

Em geral, a defesa dos direitos da Galiza e dos seus interesses sowHs, culturais,
econ6mieos e politicos; a defesa da soberania nacional da Galiza e a promo,ao da
participa<;ao cidada e da qualidade democn\tica das institui<;oes.

2. Para levar a caho os seus fins, A ANG podera organizar todo tipo de actividades. Os
beneficios que se obtenham por qualquer conceito seri'io destinados cxclusivamente ao
eumprimento dcstes fins, scm que se possam repartir entre os e as associadas nem entre
outras pessoas fisicas ou juridieas com interesse lucrativo. Tambem nao podedio perceber os
seus diretivos nem associados nenhuma retribu<;ao ou indemniza<;ao pelo seu trabalho.
3. A ANG e uma entidade civica, apartidista, laic a e independente.
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Artigo 6".

I. Poderao aderir it ANG todas aquelas pessoas llsicas maiores de idade e juridicas do flmbito
social e cultural que aceitem os fins e preceitos destes Estatutos e do C6digo f:tico.
2. A adesao it ANG supoe o compromisso de partieipayao nas actividades da mesma e o
respeito aos prcsentes Estatutos e ao C6digo l~tico.
3. Os acordos de admissao de associados e associadas serao adotados pela Coordenadora
Geral, ap6s receber o pedimento por escrito da pessoa que deseja ser admitida.
Artigo 7". As pessoas que exen;am algum posto na Coordenadora Geral da ANG nao poderao

ocupar nenhum tipo de posto institucional nem ser dirigente ou diretivo em nenhurn partido
politico, plataforma ou frente politico, sindicato ou associayiio. Nesse sentido, ser dirigente ou
assessor/anum partido, ffente ou plataforma polftica, sindicato ou coletivo

e INCOMPAIIVFI.

com fazer parte dos 6rgaos da ANG. Por outro !ado, tambem existe uma estrita incompatibilidade
com fazer propaganda ou trabalhar ao servi9o ou beneficio de qualquer partido, !rente politico.
sindicato ou associayiio.
Artigo 8".

I.

A condic;ao de associado ou associada perde-se:
a) Por vontade propria manifestada por escrito

a Coordenadora Geral.

b) Por falta de pagamento da quota anual ou de quotas extraordim\rias.
c) Por incurnprimento das suas obrigas ou pela realizac;ao de ac;oes que prejudiqucm
gravemente os interesses da associac;ao, previo expcdiente disciplim\rio, com audicncia
do interessado.
d)

Por ffllecimento da pessoa fisica ou extinc;ao da pessoa jurfdica.

2. A expulsao de pessoas associadas nos supostos dos apartados b) e c) do pan\graf(l anterior.
sen\ acordada pcla Coordenadora Geral, ap6s a audiencia do/a interessado/a. 0 acordo de
expulsao poderit ser recorrido perante a Assembleia Geral e a sua resoluc;ao podcn\ scr
apelada perante a jurisdic;ao ordinaria.
3. A Coordenadora Geral poden\ acordar provisoriamente a suspensao da pessoa associada.
enquanto nao resolva o expediente disciplinar delinitivamente, sernpre que a infhwao
pretensamente cometida levasse aparelhada san9il.o de expulsaoc
Artigo 9". Os associados e associadas tem os seguintes direitos:
3
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I. Participar nas actividades da associa<,:ao e nos

6r~~ governo e represcntar;ao.

cxercer o seu direito de suJragio activo e passivo, e tambem assistir ao Asscmbleia
Geral da ANG, consoante aos Estatutos.
2. Ser inform ado da composi.,:ao dos 6rgaos de governo e representar;ao da associa<;iio.
do seu estado de contas e do desenvolvimento da sua actividade.
3. Ser ouvido com caracter previo il ador;ao de medidas disciplinares contra de/a e ser
inJormado dos factos que originem as mencionadas medidas, devcndo motivar-sc o
acordo que, no seu caso, imponha a sanr;ao.
4. 1mpugnar os acordos dos 6rgaos da associar;ao que estime contn\rios 1\ Lei. aos
Estatutos ou ao C6digo f~tico.
Artigo I 0". Sao obrigas dos associados e associadas:

I. Partilhar os tins cia ANG e colaborar para a sua consecur;ao.
2.

Pagar as quotas que se estabeler;am. A quota anual constitui urn total de 12 curos c
dit direito a receber de grar;a o Bilhete Nacional de Identificac,:ao. Os desempregados
e estudantes pagarao a quota anual reduzida de 5 euros e lerao tambem dircito a
possuir gratis o mesmo Bilhete. Em ambos os casos estara aberta a possibilidadc de
as pessoas s6cias pagarem mais no caso de elas desejarem.

3. Desenvolver com diligencia os postos para os que foram eleitos.
4. Acatar e cumprir os acorclos validamente adoptados pelos 6rgaos de govcrno c
represenlayao cia associar;ao.
5. Acatar os presentes Estatutos eo C6digo f'tico.

CAPITULO HI
DOS ORGAOS DA ANG
Artigo 11". AAssembleia Geral, composto por todas as pessoas associadas eo 6rgao soberano. que

expressa a vontacle daANG.
Cada scssao da Assembleia Geral elegera, ao comevo, uma Mesa composta por urn/umll
Presidente/a, que modcran1 e dirigira os debates, e uma pessoa que exercera a funyao de Secrctaria,
elaborando as alas de cada sessao congressional. Os postos regerao s6 para cada scssao,. apesar de
serem reelegiveis.
Artigo 12". A Assembleia Geral reunir-se-a com canicter ordinario como minimo uma vcz no ano. c

com can\ctcr extraordinario quantas vezes o acordar a Coordenaclora Geral ou o solicitar o I O'Y., das
pcssoas associadas, por meio de urn escrito assinado e dirigido it pes so a. que exercer a C oordena~un
4
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Artigo 13". A Assembleia Geral reunir-se-a de maneira ordinaria no primeiro semestre do ano. As
suas sessoes extraordinarias serilo convocadas de acordo com o procedimento sinalado no artigo
anterior.

A convocat6ria teni de ser pessoal, nomeadamente dirigida ao endere<;o eletr6nico sinalado '·ad
hoc" por cada pessoa associada, com uma antecedencia minima de dez dias naturais desde a data de
convocat6ria ate <\do descnvolvimento.

Artigo 14". Sao competencias da Asscmbleia Geral:
l. A aprova<;ilo e moditica<;ilo dos Estatutos e do C6digo lctico da ANG por

MAIO RIA DAS PESSOAS ASSOCIADAS.
2. A aprova<;ilo do Plano de actividades e do Ort;amento anuaL

3. Examinar e aprovar a conta geral e o balan<;o do exercfcio anterior.

4. 0 cxame e aprova<;ilo das quotas sociais e das derramas extraordiniirias.
5. Propor a Assembleia Geral, por parte da Coordenadora Geral entrantc, tixar quotas
ordinarias e extraordinarias para as pessoas associadas.

6.

Elegir e cessar os integrantcs da Coordcnadora Geral.

7. Aprovar a federa<;iio com outras associa96es.
8. Autorizar o alheamento, gravame ou hipotcca de bens sociais.
9. Acordar, com uma maio ria minima dos do is tcrc;os das pes so as associ ad as
prcsentes ou reprcsentadas, a dissolus;ilo da ANG e, nesse caso, nomear os/as
liquidadores/as.
l 0. Ratificar a expulsao de associados e associadas pela Coordcnadora Geral, caso de
que a pessoa interessada tormule o corrrespondente recurso.

l l. Solicitar a declaras;iio de utili dade publica da associac;ao.
12. Aprovar o regulamento de regime interno daANG.
13. Aquelas outras nao conferidas expressamente it Coordenadora Geral ncm a outro
6rgao.

Artigo 15". A Assembleia Geral ficara validamente constituida sempre que concorrer, prcsentcs ou
representados, a metadc mais urn dos associados/as na primeira convocat6ria ou decorrida mcia
hora em segunda convocat6ria, com qualquer numero de assistentes. A representa,ilo ser{r pessoal c
s6 valida para cada sessilo da Assembleia Geral.

Artigo 16". Os acordos congressionais serao adotados pelo voto a!irmativo da maioria simples
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dos/as assistentes ou representados/as, menos o acordo de dissolur;ilo-.-que necessitani a maioria de
dois ter9os e a aprovayilo I modiiicayilo dos Estatutos e do C6digo fotico da i\NG que precisarao da
maioria das pessoas associadas. Os acordos congressionais terilo de ser levados ao livro de atas. ;\
ala deveni ser !ida na seguinte sessilo desenvolvida pela i\ssembleia Geral e aprovada pela maioria
das pessoas associadas presentes ou representadas.
Artigo 17". Os acordos da Assembleia Geral adotados con forme aos preceitos antcriores

obrigar~!o

todas as pessoas associadas, mesmo as nilo assistentes. Os associados poderao recorrer perantc os
Tribunais competentes da jurisdir;ao ordinaria, consorte co disposto na legislar;ao vigcnte, os
acordos que considerem contn\rios

a lei e/ou aos Estatutos e C6digo Etico.

Artigo 18".
l. i\ Coordenadora Geral

c o 6rgao de gestao

e

administra~ao

da i\NG. Esti1 I(Jrmada pelo/a

Coordenador/a, um/uma Secretario/a, um/uma ·resoureiro/a e urn numero de vogais ni\o
inferior a quatro nem superior a doze.
2. Os postos que compilem a Coordenadora Geral serilo desenvolvidos de f(mml gratuita. ;\s
pessoas elcitas para estes postos deverao carecer de interesse econr\mico nos resultados da
actividade levada a cabo pela i\ssocia9ao.
3. i\ Assembleia Geral sen\ competente para clcgcr os postos da Coordenadora Geral. A sua
dura9ao sen\ por um perfodo de urn ano, ainda que podcm ser objcto de rcdci,aG
indefinidamente.
4.

Os postos cessarao na sua funyilo por:
a) Falecimento da pessoa tlsica ou extinyao da pessoa juridica.
b) Demissilo.
c) Transcurso do prazo para o que forem eleitos.
d) Acordo de cessamento de toda a Coordenadora adotado pela maioria simples das
pessoas associadas presentes ou representadas numa reuniao extraordini1ria da
i\ssembleia Geral convocada para o efeito.

i\ renuncia e o transcurso do prazo nao dao Iugar ao cessamento automatico, senao que sc dcvcril

fitzer urn efeitivo trespasso de poderes com entrega da documeniayao e posta ao dia das pessoas
sucessoras nos postos.
As vacantes que se puderem produzir durante o mandato annal de qualquer dos membros da
Coordenadora Geral, serao cobertas provisoriamente entre os ditos membros ate

a eleir;ao dcfinitiva

pela Assembleia Geral. Em qualquer caso, a Coordenadora Geral tern de ficar integrada como
mfnimo por tres pessoas, que exercerao as fun96es de Coordenayao, Secretaria c Tesouraria.
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Artigo 19". A Coordenadora Geral tera as atribuic;:oes a seguir:

1. Programar e dirigir as actividades associativas.
2.

Levar a gestilo administrativa e econ6mica da ANG.

3. Submeter it aprovac;:ilo da Assembleia Geral o orc;:amento anual de ingressos e gastos, como
tambem a conta geral e o balan<;o do ano anterior.
4. Convocar e fixar a data e bora do desenvolvimento das sessoes da Assembleia Geral.
5. Propor a Assembleia Geral fixar quotas ordimlrias e extraordim\rias para os associados/as.
6. Nomear as comissiies de trabalho ou secc;:iies que se estimem oportunas para o bom
funcionamento da ANG.
7. Ditar normas interiores de organiza<;ilo e exercer as func;:oes que nao estejam expressamente
assignadas a Assembleia Geral.
8. Resolver sabre as solicitudes de ingresso de novas pessoas associadas.
9. Propor o plano de aetividades da associac;:ao a Assembleia Geral para a sua aprova<;fln.
impulsando e dirigindo as tarefas.
I 0. Resolver os procedimentos disciplinares que se instruam.
Artigo 20".

I. A Coordenadora Geral sera convocada pelo/a Coordenador/a, a iniciativa pr6pria ou a
pedimento de um teryo, pelos menos, dos seus componentcs.
2. A Coordenadora Geral desenvolveni a diligencia precisa para evitar volar nos assuntos.
tentando chegar a acordos consensuados. Para o caso de ni'io houver mais opyi'io que volar.
os seus acordos serao v<\lidos se forem adotados pela maioria de votos dos assistentes. scndo
necessaria a concorrencia, pelos menos, cia metade mais um dos seus membros e. em todo
caso, das pessoas que exeryam a Coordenac;ao Geral e a Secretaria ou dos seus substitutos.
3. 0/a secretario/a ou, no seu defeto, a pessoa que a suhstitua, fara ata das sessoes, para a sua
incorporaviio no livro de atas.
Artigo 21.

l. A pcssoa que exerc;:a a Coordenayao Geral da ANG ser{t eleita pel a Assembleia Geral entre
os/as associados/as e o seu mandato durara urn ano, como o resto das pessoas membras da
Coordenadora Geral. Sera suhstituida no caso de vacante, ausencia ou doen<;a pelo/a Vogal
que elija a propria Coordenadora Geral.
2. A pessoa que desenvolva a Coordenac;:ao Geral tera as seguintes atribui<;iies:
a) Representar a Associa<;ao perante qualquer organismo pttblico ou privado.
b) Convocar e presidir as sessoes que desenvolva a Coordenadora Geral e dirigir as suas
7

reunioes.
c) Executar os acordos adotados pela Coordenadora Geral e pel a Assembleia Geral.
d) Ordenar os pagamentos acordados validamente junto it pessoa que Ieve a Tesouraria.

e) Assinar as atas, certificados, pagamentos e outros documentos da Associa,ao com as
pessoas que desenvolvam a Secretaria ou a Tesouraria, segundo lhe cumpra a claborm;ao
do documento de que se trate.
Artigo 22.

!. A pessoa que desenvolva as fun<,:oes de Secretaria receben1 e tramitan1 as solicitudes de

ingresso, levant o ficheiro e o livro de registo de pessoas associadas. o livro de atas e
encarregar-se-a da dire9ao dos trabalhos administrativos da entidade. Corresponde-lhc
tambem notificar as convocat6rias, custodiar as atas e expedir certilicayoes destas com o
visto e prace do/a Coordenador/a. Tambem levan1 o inventario dos hens da associ<wao num
livro estabelecido para essa tinalidade.
2. No caso de ausencia, vacantc ou en fermi dade da pessoa que exerva as fun91ies de Secreta ria.
a pessoa que desenvol va a Coordena<,:ao Geral nomeara entre os vogais um/uma que
desenvolva esta fun9ao.
Artigo 23. A pessoa que desenvolva a Tesouraria recadara e custodian\ os fundos pcrtenccntcs ,\

ANG, dara cumprimento its ordens de pagamento que expida a pessoa que descnvolva a
Coordcna<;ao Geral, levant a contabilidade da Associa9ao, tomara razao e levan\ conta dos ingrcssos
e dos gastos associativos, elaborara os rascunhos dos or<,:amentos anuais, da conta geral anual c do
balan9o anual da ANG para o seu conhecimento pel a Coordenadora Geral.
A quota anual dos/as associados/as sen\ cobrada pelo/a Tesoureiro/a.
Artigo 24. Os e as vogais participam com voz e voto nas sessiies da Coordenadora Geral.

desenvolvem as responsabilidades li.mcionais e assumem os traba!hos especiais que lhes scjam
dados ou atribuidos.

CAPITULO IV
REGIME ECONOMlCO
Artigo 25. A Associa<;ao no momento de come<;ar as suas actividades disp<)e de um patrim<'Jnio

fi.mdacional nulo. 0 fechamento do exercicio econ6mico coincidini com o do ano natural. 0 limite
or<;amenti1rio anual de gaslos sera o de 500.000 euros.
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J, com parttdas
. .dtterenctadas
. . de

ingressos c gastos. 0 rascunho do oryamento seni elaborado pela pessoa titular da Tesouraria da
ANG, que deven\ te-lo preparado antes de 1 de janeiro de cada ano, a lim de que possa scr aprovado
na sessiio ordinaria da Assembleia Geral.
Artigo 27. A ANG manter-se-a atravcs dos seguintes recursos:

I. A quota anual dos/as associ ados/as sera cobrada pelo/a Tesoureiro/a.
2. As quotas extraordim\rias que a Coordenadora Geral proponha e que sejam aprovadas pela
Assemblcia Geral.
3. Os ingressos que se possam receber pelo desenvolvimento das actividades da Associa,ao.
4. Qualquer outro ingresso admitido pela normativa vigente para actividades nao lucrativas,
nomedamentc as doa.;;oes, legados e heran9as que receba, o produto das suas actividades e
os rendementos das suas actividades e patrim6nio. A ANG nao poden\ receber nenhum tipo
de subven9ao de nenguma administravilo ou entidade publica, ONGs, fundac;iies. emprcsas
ou entidades privadas.
Artigo 28. Anualmente, com refcrencia ao ultimo dia de exercicio econ(Jmico de cada ano.

claborar-se-ao a conta geral e o balan<;o, que serao postos ao dispor dos/as associados/as, dcsdc a
convocat6ria ate ao desenvolvimento da sessao ordinaria da Assembleia Gerai que haven\ a 15 dias
naturais. para aprova-las ou rccusa-las.
Artigo 29. Para a disposic;ao de fundos das contas que a ANG tenha nas entidades banc<\rias ser:\

precisa a sinatura conjunta das pessoas que desenvolvem a Tesoureria e a Coordena<;ao Gcral.
Artigo 30. Como entidade sem animo de lucro, em nenhum caso poderao ser distribuidos entre

os/as associados/as os recursos obtidos pela Associac;ao.

CAPITULO V
MODIFICA(::AO DE ESTATUTOS/CODIGO ETICO E DISSOLU(::AO DA
ASSOCIA(::A 0
Artigo 31". Estes Estatutos eo C6digo f'tico s6 poderao ser modificados por acordo de uma rcunifw

extraordinaria da Assembleia Geral convocada para tal efeito, adotado POR MAIO RIA das pessoas
associadas. A proposta de convocat6ria devera ir acompanhada do texto das modil1cac;iies propostas.
lh\ tres principios b{tsicos que definem o espirito da ANG que nao podem ser mudados. cxceptn por
MAIO RIA de 4/5 da Assembleia Geral, e que se encontram expressos nos artigos que
9

marcmno~

a

seguir:

Artigo I. Punto 3 [. ..] "A lingua de traba!ho da ANG eo Galego. As pes.1·oas liS.I'ociudus

o

poderdo usar a orlograjia da sua eleiqiio, apesar de que toda a documenta,·ao ojiciul du
pnlpria as.\·oda,·iio e dos seus ilrgiios diretivos estara, na comzmica,·clo exlerna e intenw.
no padriio internacional do Gale go conrezido no Acordo Ortognijico de 1!J!JO. . I .. I!VU
lentani a/rair e sensibilizar no uso do Ga/ego a todas as pessoas que vivam

Ill/ Uali~a

e

costumemjidar qualquer ozllra lingua".

•

7~

Artigo

"As pessoas que exer,·mn a/gum posto na Coordenadora Geral da A NG m7o

podercto ocupar nenhum lipo de posto institucional nem ser dirigente ou diretivo em nenhtmz
partido politico, platafimna ou Fente politico, sindicato ou associw;lio. Nesse senlido, ser
dirigente ou assessor/a man partido, jrente

011

platajimna po/ftica, sindicalo ou coletivo ,S

INCOM PATiVEL com fazer parte dos ilrgiios da ANU Por outro !ado, lambem ex isle

1111111

eslrita incompatibilidade com fitzer propaganda ou trabalhar ao servi('O ou beneficio de
qua/quer partido, fi'ente politico, sindicato ou a.\·sociav·clo ".

•

Artigo 27. Punto 4: [ .. .} "A ANCJ nclo podercl receber nenhum lipo de suh\•ens·i/o de
nenguma administra,·iio

011

e111idade pzlblica, ONGs, fwzdw;i!es, empresas ou entidudes

privadas ".
Associa~ao

Artigo 32". A

sen\ dissolta voluntariamente por acordo adotado pelos dois

lCIVlS

das

pessoas associadas presentes ou representadas numa reuniao extraordim\ria da Assemblcia Genii
convocada para o efeito.
Artigo 33". Acordada a dissolu<;ao. a Assembleia Geral nomean\ tres pessoas associadas como

liquidadores/as. para realizarem a liquida<;ao dos bens. pagando dividas, cobrando creditos c
fixando o montante liquido resultante, que sera doado a outra associa<;ao nao lucrativa, inscrita no
Registo de Associa96es da Junta da Galiza que tenha iguais ou semelhantes fins aos da ANG. 0
justificante da

doa~ao

sera apresentado no Registo de Associa~5cs da Junta da Galiza para proccdcr

a inscri<;:i'io da

dissolu~ao

da associa<;ao.

CAPITULO VII.
CODIGO ETICO DAASSEMBLEIA NACIONAL GALEGA (ANG)
A perten<;a

a

Assembleia Nacional Galega supoe urn compromisso etico com os objctivos.

principios e valores da organiza<;:ao que devera ser subscrito por todas as pessoas que quisercm
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ft1zer parte desta iniciativa. A ANG nasce como um
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horizontal e assemblear da cidadania e do povo gal ego.
Uma das razoes que levou a impulsar a cria9ilo da ANG loi a desmotiva<;iio, o cansan<;o e a
satura<;ilo de parte da sociedade do nosso pais perante uma politica galega em pcrmanentc
confronto, set<\ria, carente de uma cultura de coopera<;ao e sem um projeto social, ccon6mico.
linguistico e cultural conhecido e acreditavel para o futuro da Galiza.
Ha cem anos, o 18 de maio de 1916, na cidade da Crunha, reunindo um grupo de pessoas
galeguistas ate entilo espalhadas, surgiram as lrmandades da Fala, que foram acrescentando-sc e
chegaram a cumprir um papel fundamental em muitos terrenos e que deu lhttos hist6ricos para a
nossa terra. A ANG, cem anos ap6s essa data hist6rica e behendo do espirito galeguista e
empreendedor daquela gente, pretende trabalhar tecendo pontes para debatermos entre todos/as o
futuro do galeguismo social, econ6mico, cultural e linguistico. A ANG, sem ser nunca um partido
politico, procurara formas para que o povo galego, hoje sacril!cado por causa de l('mnulas
impossiveis e, por vezes, scm saber que fazer, possa estar na casa dum projeto galcguista. de
constru91io nacional gal ega. Podemos criar o galeguismo do seculo XXI.
Toda pessoa que quiser participar no scio da ANG compromete-se a:
I. Defender a aplica<;iio cia Declaraviio Universal dos Direitos Humanos avan9ando na
resolu<;:ao pacifica dos conHitos, contra todo tipo de violencia. Velar para que a participw;ao
na ANG seja livre, voluntaria e aberta a todas as pessoas, que, sem distin<;iio do seu cstatus
civil e social, compartilharem a defesa da Declara<;ao Universal dos Direitos Humanos e o
metodo democratico de participa<;:iio activa e direta.
2. Comprometer-se com a linguae cultura galegas e o pais. Aproveitar os ativos da ANG para
po-los ao servi<;:o dos retos do pais e dos desafios e ilusoes coletivas, a respeito da cultura c
cia sociedade civil, do desenvolvimento da linguae cia identidade nacional gal ega.
3. Promover a igualdade, tanto na sociedade quanto no interior cia ANG, lutando contra toda
forma de machismo, racismo, xenofobia ou de exclusao por identidade de gencro ou
orienta<;ilo sexual.
4. Promover a implicaviio e participaviio das mulheres nesta organiza<;:iio e velar porque os
6rgaos da mesma sejam plurais e representativos nas duas dire96es, tanto em prcscn<;<l
feminina quanto masculina. Velar porque os atos e actividades desenvolvidos pcla ANO
incluam a perspetiva de genero para criarmos uma sociedade mais conscicnte, mais justa.
mais equitativa e mais igualitaria.
5. Promover a participa.;ao direta e igual de todas as pessoas envolvidas na ANG.
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6. Trabalhar em favor da recupera<;:i'io da soberania
criando uma orgamza\'i'io social nao partidista ou partidaria de caniter democri1tico.
horizontal e assemblear.
7. Debater com honestidade todas as opinioes e respeitar todas as pessoas com indepcndencia
de quais forem os seus pareceres, fomentando assim o di{!logo e a procura de constru<;ao c
de consenso.
8. Exigir a ele<;ao dos membros dos 6rgaos da ANG atraves de mecanismos democn\ticos.
transparentes e abertos a todos os s6cios da mesma. Velar pel a aplica<;ao de critcrios de
genero para garantir a representatividade equitativa.
9. Exigir que as pessoas eleitas para desenvolverem responsabilidades nos 6rgaos da i\N( r
exer<;am a sua missi.\o durante um periodo maximo de urn ano ( 12 meses), pois os
organismos da organizao;:ao sao rotativos. Depois desse tempo, dcverao ser convocadas
novas elei<;iles em que sejam eleitos novos membros para os 6rgi.\os da associa<;ilo.
I 0. Velar porque a ANG se retina numa Assembleia Geral uma vez no ano e na qual as pcssoas
eleitas para os seus 6rgaos devam dar conta publica dos gastos c dos ingrcssos da
organiza<;i'io. i\lem disso, todos esses datos devem ser feitos pt!blicos periodicamentc.
II. Exigir a revoga9a0 dos representantes ou dos membros dos 6rgaos da ANG no caso de estes
violarem ou discumprirem o C6digo l~tico. Requerer a renuncia imediata dos reprcsentantes
ou membros dos 6rgi.\os da associa9ao no caso de serem imputados, processados ou
condenados pela justi9a em delitos de corrup9i.\o, enriquecimento ilegal, econt\micos.
racismo, xenoiobia, violencia de genero, acosso sexual, pederastia, maltrato e abusso
infantil,

maltrato

animal,

ccol6gicos,

urbanisticos,

contra o direito

das

pessoas

trabalhadoras, contra os direitos do coletivo LGBTI e contra os DDHII.

12. lmpedir que a ANG na sua gestao econ6mica participasse de produtos bancarios de
financiamento de institui<;:iles baseadas no lucro.

!";

excluida a possibilidade de

financiamento bancario. Cuidar que a organiza<;ao renimcie ao financiamento procedcnte de
qualquer instituiyao ou organismo dependente da administra<;i.\o galega ou cstatal. de
empresas pt!blicas ou privadas. Requerer que a associa9iio procure gestionar os seus
recursos atraves de entidades de economia social ou solidaria. A ANG

c

financiada

unicamente por doaviles individuals ou coletivas e pelos s6cios a partir das quotas que sc
aplicarem e podeni recorrer ao micromecenado para finalidades concre\as, claras e
transparentes.

!3. Solicitar que a ANG participe do tecido social que permita garantir uma cidadania implicada
e activa, comprometendo-se SEMPRE a nao neutralizar nem debilitar a actividadc dos
movimentos sociais e da cidadania organizada.
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14. Qualquer pessoa elcita para fazer parte de quaisquer dos
•
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ANG aceitan\:

Nao oeupar nenhum posto institucional nem ser dirigente ou diretivo em ncnhum
partido politico, plataforma politica, sindicato ou

associa~ao.

Nesse scntido. ser

dirigente ou assessor/a num partido, frente ou plata!()fma politica. sindicato ou
coletivo

e INCOMPATiVEL

com fazer parte dos 6rgaos da ANG. Por outro !ado.

tambem existe uma estrita incompatibilidade com fazer propaganda ou trabalhar ao
servivo ou benellcio de qualquer partido, frente politico, sindicato ou associ<wao.
•

Renunciar a qualquer tipo de financiamento pessoal. Nao existem sai{uios ncrn
retribuiyoes de qualquer tipo na ANG.

•

0 compromisso de transparencia e a rendio;:ao de contas ao Iongo e ao iinal da sua
actividade como membro de quaisquer dos organismos da ANG.

•

Explicitar qualquer conf1ito de interesses pessoais, econ6micos ou politicos no
desenvolvimento das suas

fun~oes

e abster-se de intervir em qua!quer delibcrw;ao ou

tomada de decisoes quando estas circunstancias concorrerem.
•

0 compromiso <l renuncia como representante ou membro dos <\rgilos da AN(j no
caso de violar ou discumprir o C6digo Etico. Aceitar a ren(mcia imcdiata dos 6rgiios
da associa<;ao perante a imputa<;ao, procesamento ou condenayao pela justi9a por
delitos de corrup.;ao, enriquecimenlo ilegal, econ6micos, racismo, xenol"obia.
violencia de genero, acosso sexual, pederastia, maltrato e abusso inlimtil. maltrato
animal, ecol6gicos, urbanlsticos, contra o direito das persoas trabalhadoras, contra os
direitos do colctivo LGBT! e contra os DDHII.

•

A limita<;ao de representa<;ao. Os 6rgaos da ANG sao rotativos cum cxercicio
maximo de um ano ( 12 meses). A partir desse momento, deveni lcvar-se a cabo urna
nova ele.;ao dos membros dos mesmos atraves de mecanismos dcrnocrMicos,
transparentes e abertos a todos os s6cios da ANG.

•

Promover um sistema democnitico !i.mdamentado na liberdade de consciencia e scm
apoiar nenhum culto ou religiao, Nesse sentido deve ser respeitado o can\cter laico
daANG.

•

Desenvolver com compromisso, lealdade e transparencia as funyoes para as quais li>i
eleito, velando e cuidando por urn bom uso e uma boa gestilo dos rccursos
disponhiveis seguindo principios de equidade, eficacia e eficiencia.

•

Nilo perceber cobranya em especies de nenhum tipo. Renunciar ao financiamcmo
pessoal ou coletivo procedente de qualquer instituiyao ou organismo dependente da
administra<;ao galega ou estatal, de empresas publicas ou privadas. lmpedir que
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ANG na sua gestiio econ6mica participe de produtos'Bl ncarios de linanciamento de
institui<;iies baseadas no lucro.

E excluida a possibilidade de linanciamcnto banc<\rio.

Procurar gestionar os recursos da ANG atraves de entidades de economia social ou
solidaria. A ANG

e financiada

unicamente por doas:iies individuais ou coletivas e

pelas s6cias a partir das quotas que

se aplicarem c poder{r rccorrcr ao

micromecenado para tinalidades concretas, claras e transparentes.
•

Democratizar o exercicio das suas fun<;iies; procurar a participa<;iio dos s<lCIOs da
ANG na tomada de decisoes atraves de metodos democraticos, horizontais c
assembleares; oferecer um tratamento humano, digno, tolerante e respons<ivel <is
pessoas e s6cios que participarem da ou na ANG e ouvir todas as pessoas que o
solicitarem.

•

Promover a melhora da organiza9ao. Combater qualquer forma de discrimina<;ilo e
perseguir as atitudes setarias e intolerantes entre os s6cios e cole gas da ANC i.
Promover a melhora do clima de trabalho na associa91io e das rela<;oes intcrpessoais.
Criar e facilitar nas comissoes e nas areas de trabalho sob a sua responsabilidade um
clima de tolerancia e de respeito e uma cultura de transparcncia, rendi9i'io de contas c
portas abertas a novos s6cios, recusando e rejeitando comportamentos autorit{!rios c
pouco democn\ticos.

Assino e subscrevo este c6digo etico voluntariamente, compreendendo cada mn dos pontos c'\
desenvolvidos e assumindo a sua defcsa como a melhor fiwma de garantia para a constru,ao de uma
sociedade mais justa c livre.

DISPOSI(:AO TRANSITORIA
No momento de constituirem esta associa9iio elegera-se uma Junta Oestora como 6rgao provisi1rio
consoante co disposto no artigo 6 da Lei I /2002, reguladora do direito de associayilo, com as
mesmas facultais que lhe siio pr6pias a Coordenadora. Esta Junta Gestora regen\ ate a convocatbria
cia vindoura Assembleia Geral e, en qualquer caso, quando mais un ano dende o momento da

sw1

escolha.

DISPOSI(:AO DERRADEIRA
Estes Estatutos e este C6digo I~tico entram em vigor no momento da sua aprova<;ao pelo Congresso
Constituinte, sem prejuizo da inscriyao da associayiio no Registo compctente da Junta da Galiza
para os meros efeitos de publicidadc.
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