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GLOBAL YOUNG GREENS 

ESTATUTO
(a ser votado no Congresso em 12 de Agosto de 2010 em Berlin)

1. Nome

Global Young Greens Network (abreviando, GYG network ou simplesmente GYG).

2. Definição

O  GYG  é  uma  organização  mundial  sem  fins  lucrativos  de  jovens  ativistas 

ambientalistas e organizações comprometidas com os objetivos e a declaração de 

seus princípios, simpatizantes com o Global Greens e apoiando a sua Carta (veja 

o anexo).

3. Filiação

Toda pessoa com idade igual ou menor a 35 anos , qualquer organização jovem 

ou partidária que se defina como “ Verde ” e que segue os princípios definidos na 

Carta dos Global Greens é convidada a integrar a rede e participar das atividades.

As  organizações  devem  se  definir  claramente  como  uma  organização  jovem. 

Indivíduos  e  delegados  de  Organizações  Participantes  que  desejam  estar 

envolvidas em quaisquer processos de tomadas de decisão durante o Congresso 

devem completar formalmente o requerimento no mínimo 24 horas antes do início 

do Congresso.  

A rede, suas instalações e atividades são abertas a todos, exceto aqueles que 

foram excluídos pelo Congresso. A Diretoria Executiva (Steering Committee) tem o 

poder  de decisão em relação a qualquer  solicitação para filiação.  Indivíduos e 

membros de Organizações podem ser excluídos temporariamente da participação 

na rede pela Diretoria Executiva, se agirem contra as cartas e os princípios do 

GYG. 
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4. Estrutura Organizacional

O GYG tem como foco manter sua estrutura  flexível e aberta a mudanças. Sua 

estrutura básica será descrita  a seguir.  Ativistas e membros são convidados a 

expandir e adaptar a Rede conforme sua necessidade desde que os princípios dos 

GYG sejam mantidos.

Problemas de liderança, projetos e campanhas são prioridade. A estrutura formal 

da  rede  GYG  tem  essencialmente  três  funções:  garantir  total  coerência; 

coordenação  e  orientação;  prover  suporte  quando  as  estruturas  locas  falham, 

agindo como uma organização mundial representada por membros em todas as 

plataformas internacionais.

 

A rede GYG é baseada em dois pilares principais:

- Contato corpo a corpo – presencial;

- Comunidade na internet.

Atividades regulares  dentro  do  primeiro  pilar  incluem seminários,  intercâmbios, 

projetos  locais  e  regionais,  estágios,  acampamentos  de  verão,  campanhas, 

reuniões, encontros e demais ferramentas interpessoais.

Atividades regulares dentro do segundo pilar incluem diversas ações que podem 

ser realizadas on-line: interação, discussão, tomadas de decisão,  trabalhos em 

comum, aprendizados, articulações, listas de discussão nacionais e internacionais, 

wiki, seminários on-line, bom uso de sites de relacionamento e outras ferramentas 

web. 

A  Direção  Executiva  e  os  Grupos  de  trabalho  devem  assegurar  a  boa 

administração  destes  itens. GYG  trabalhará  visando  à  melhoria,  para  dar 

atendimento e apoio a todos os membros e suas possibilidades de participação 

dentro da comunidade on line.

4.1 As Regiões
As federações regionais são o braço do GYG. As quatro regiões reconhecidas são 

África, As Américas, Europa e Ásia - Pacífico. Quando apropriado, a região centro-
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leste pode ser adicionada neste cenário, assim como uma nova federação regional 

ou  uma parte  das existentes,  desde que aprovada através de  um Congresso. 

Entre  os  congressos,  a  Diretoria  Executiva  deve  se  responsabilizar  por  essas 

decisões, assim como decidir sobre uma possível inclusão.

As regiões mais fortes têm que se responsabilizar pelo apoio aos mais fracos de 

qualquer forma.

Organizações  Membros  devem  apoiar  sua  federação  regional.  As  regiões 

garantirão a ligação entre os níveis global e nacional. Elas são o primeiro ponto de 

contato  para  interesses  para  os  novos  membros  e  devem  implementar  este 

mecanismo.

4.2 O Congresso

O Congresso é o maior corpo de decisões do GYG. Ele deve acontecer através de 

um encontro a cada três anos e é convocado através de uma decisão da Diretoria 

Executiva.

O congresso será comunicado e publicado oficialmente em até seis meses que 

antecedem seu acontecimento através da Diretoria Executiva para os membros do 

GYG  e  público  geral.  Todo  ativista  ambiental  é  convidado  para  participar  do 

Congresso.

O Congresso deve atender com critérios baseados em equilíbrio de gêneros e 

decide particularmente sobre:

- Filiação na rede;

 Na orientação política ampla e documentos básicos na rede

 A nomeação e exoneração da Diretoria Executiva

 As principais atividades e programas de trabalho

 Campanhas comuns em nome dos GYG

 Reestruturação do GYG

4.3 The Steering Committee (SC) – A Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva – Steering Comitee é o segundo maior corpo decisor. Ele 

administra a rede e é responsável pelas possíveis finanças e gastos para os GYG, 

assim como ordenação de despesas. Ele tomará e executará qualquer decisão 
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fora do congresso e entre a realização dos mesmos.  A Diretoria  Executiva  se 

pronunciará  politicamente  em nome do  GYG e posteriormente,  pode consultar 

indivíduos  através  da  lista  geral  de  e-mails  da  rede  dos  GYG,  Organizações 

Membros e Federações Regionais.  A Diretoria  Executiva é a responsável  pela 

comunicação com o Global Greens e sua secretaria.

Todas as decisões financeiras são tomadas pela Diretoria Executiva, incluindo a 

verba anual  (Primeiro  de  Janeiro  a  31  de Dezembro  de cada ano)  dentro  do 

cenário estabelecido pelo Congresso. A Diretoria Executiva não está autorizada a 

deixar débitos e dívidas em nome dos GYG.

A Diretoria Executiva publicará todos os anos, no mês de Janeiro, um relatório de 

suas atividades e decisões do ano anterior  para o ano seguinte e abrirá  uma 

discussão sobre os gastos, caso seja necessário,  na rede, como prestação de 

contas.

Os  delegados  de  cada  região  podem  escrever  um  relatório  dos  eventos  e 

atividades verdes e o desenvolvimento de sua respectiva área a cada seis meses. 

O relatório deve ser enviado a todos os membros de todas as regiões através da 

lista de e-mails da rede do GYG, todas as listas das federações e outras redes de 

apoio.

A  Diretoria  Executiva  decide,  temporariamente,  em  relação  à  aceitação  ou 

expulsão de membros até o próximo Congresso. Um encontro físico dos membros 

deve acontecer, pelo menos, entre a realização dos Congressos. Outros encontros 

e decisões podem ser tomados através de ligações telefônicas, videoconferências, 

comunicadores on-line e e-mail. A Diretoria Executiva pode formar outros grupos 

de  apoio  para  administrar  pastas  específicas,  assim  como  criar  um  comitê 

organizacional para tomar conta de assuntos como times de apoio para atividades 

maiores como o Congresso ou Campanhas.

A  Diretoria  Executiva  pode  indicar  organizações  exclusivas  para  busca  de 

financiamentos.

Se um membro da Diretoria Executiva precise ser substituído antes do próximo 

Congresso,  a  Federação  Regional  deste  membro  desistente  indicará  seu 

substituto. Se um membro da Diretoria Executiva é inativo ou impossibilitado de 

trabalhar,  os  membros  da  Diretoria  Executiva,  em  consenso,  podem  pedir  a 

substituição deste membro.
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A Diretoria  Executiva  tem  balanço  regional  e  não  pode  ter  mais  que  quatro 

membros de cada região. Antes do Congresso, encontros regionais devem ser 

organizados  pelas  regiões  dos  membros.  Cada  região  deve  ter  sua  Diretoria, 

Comitê ou Secretaria Executiva e esses encontros devem ser realizados com o 

consenso regional  dos membros.  Caso isso não seja  possível,  será conduzida 

uma  eleição  durante  o  Congresso  para  a  eleição  dos  membros  da  Diretoria 

Executiva de cada região. O balanço de gêneros (sexo e raça) deve ser garantido 

pelas regiões.

A Diretoria Executiva tentará minimizar o gasto de papel e impressões durante o 

Congresso o máximo possível.

4.4 Os Grupos de Trabalho (GT ou WG)

Existem principalmente, três tipos de GTs:

a) Grupo Temático (Ecologia, Comércio justo, gêneros, paz e etc.);

b) Grupo  Técnico  (Suporte  on-line,  traduções,  captação  de  recursos, 

desenvolvimento da rede de relacionamentos, etc.);

Grupos Temporários (atividades, campanhas, etc.).

Todo ativista ambiental é convidado a participar de um GT. Cada GT decidirá os 

seus detalhes internos, estruturas e pastas de divisão. O GT pode ser dissolvido 

ou reorganizado através de uma decisão da Diretoria Executiva.

4.5 Princípios e Organização do GYG

GYG foca as decisões tomadas através de um consenso. Se o consenso total é 

impossível, haverão outras formas de atingir o processo de decisão democrático. 

Caso haja falhas nos processos, em casos importantes para o funcionamento do 

GYG, decisões serão tomadas com dois terços majoritários – Aplicados durante o 

Congresso com membros e através da Diretoria Executiva entre os congressos. 

Se o consenso não for atingido, a pessoa com opinião contrária à maioria pode 

decidir em relação a sua participação ou se manter de fora. Ficar de fora significa 

que este indivíduo não tomará decisões ou será responsável pelas conseqüências. 

GYG deseja que as decisões tenham balanço de gênero em todos os corpos, GTs, 



GYG Statues and Rules of Procedure, Draft by Structure Working-Group, June 2010 POR

regiões e procedimentos. 

4.5 Localização dos Votos

Somente  indivíduos ou delegados registrados de organizações membros podem 

votar. Uma pessoa não pode votar duas vezes para a mesma eleição. Todas as 

organizações membros não devem ter mais que quatro delegados cada uma. Não 

é possível  delegar  votos aos representantes.  Nenhuma região deve usar  mais 

votos no total que outras regiões.

Dos votos separados para cada região, o mínimo de 60% irá para Organizações 

Membros e o restante para indivíduos registrados. O cálculo será feito o inicio 

formal de cada Congresso.

Se a região não tiver delegados de organizações membros, a região terá o mesmo 

número de votos da região com o menor número de indivíduos e, no caso de mais 

indivíduos registrados em uma região que votos,  os indivíduos de cada região 

decidirá em grupo quem poderá votar.

Se houverem mais delegados de uma organização membro em uma região que 

delegados votantes, os delegados desta organização e das demais desta região 

decidirão como os votos serão separados e quem serão os votantes.

5. Representantes Legais na Rede

Todos os documentos legais ligados à rede devem, com exceção de casos de 

mandatos especiais, serem assinados por dois membros da Diretoria Executiva 

que não seja da mesma região.

A Diretoria Executiva agirá na rede como autor ou defensor em casos judiciais e 

representará a Diretoria como membro.

6. Mudanças no Estatuto e Dissolução da organização

Todas as propostas para dissolução da rede virão da Diretoria Executiva ou de 20 
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Organizações Membros.

A Diretoria Executiva decidirá a maneira que a rede irá se dissolver e cumprir suas 

funções e obrigações.

Os bens após a dissolução serão doados a uma pessoa jurídica ou entidade com 

os mesmos objetivos dos GYG.

A decisão  de  dissolver  a  rede  pode  ser  somente  tomada  com quatro  quintos 

majoritários através de um Congresso. 

O estatuto pode ser mudado através do congresso, com o consenso ou o mesmo 

método de votação do artigo 4.5. Propostas de mudanças no estatuto devem ser 

publicadas em quatro línguas através da Diretoria Executiva em no mínimo quatro 

semanas  que  antecedem  o  congresso,  exceto  alterações  feitas  durante  o 

congresso como resultado de discussão. 

ANEXO.: 
1. Objectives  and  Statement  of  Principles  and  Global  Greens  Charter  (as 

adopted by Congress January 19 2007)

2. Rules of Procedure ( as adopted by Congress August 12 2010)
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Regras do Processo de Votação
(a ser votado no Congresso em 12 de Agosto de 2010, em Berlin).

1. A Diretoria Executiva deve nomear um grupo mediador com equilíbrio de 

gênero e regiões que presidirão os debates durante o Congresso.

2. A Diretoria Executiva se encarregará pelo processo de votação, entregando 

os cartões aos delegados no tempo necessário, a fim de garantir a ordem e 

organização do processo de votação.

3. Existem três tipos de cartões de votação: Verdes para acordos (votos de 

“sim”), vermelhos para discordâncias (votos de “não“), e brancos para votos 

de abstências (nem “sim”, nem “não”). Cada delegado ganhará um tipo de 

cada cartão para garantir seu voto! 

4. GYG tem o intuito de atingir o consenso em todas as decisões.

5. Se o consenso não for atingido no congresso, será convocado um processo 

de votação através dos mediadores.

6. O voto só  poderá ser dado após as discussões e quando os processos 

eleitorais forem iniciados na plenária.

7. Um grupo com  equilíbrio de gêneros e regiões será indicado no início do 

Congresso para serem fiscais. A Diretoria Executiva pode indicar alguns ou 

todos eles durante o Congresso.The SC shall suggest some or all of them to 

the Congress.

8. Todas as questões serão lidas durante o Congresso em no mínimo duas 

línguas.

9. No momento da votação, somente delegados presentes poderão votar. Isto 

pode  ser  feito  pelo  indivíduo,  levantando  seu  braço  de  forma  visível  e 

mostrando seu cartão de votação.

10. Cada Organização Membro ou no mínimo cinco indivíduos podem requerer 

o Voto Secreto. Todas as votações em pessoas serão feitas através de voto 

secreto.

11. Todas  as  decisões  do  GYG,  se  não  decididas  em  consenso,  serão 

decididas  através  de  dois  terços  majoritários  (2/3).  Não  haverá  maioria 

simples nos processos de votação. Votos de abstências não serão contados 

como “contra” a proposta, mas serão removidos dos votos.

12.  Decisões em relação a mudanças das regras do processo de votação do 
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GYG devem ser feitas, se o consenso não for atingido, com dois terços 

majoritários dos delegados com abstências de voto contra a proposta.

13. Decisões  para  mudanças  do  estatuto  do  GYG  devem  ser  feitas,  se  o 

consenso não for atingido, com quatro quintos majoritários dos delegados 

com abstências de votos contra a proposta.

14. A organização contará todos os votos a favor, contra e de abstências.
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