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FPB - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BONSAI 

 

ESTATUTOS 

 

Capítulo I 
Princípios Gerais 

 
Artigo 1º 

(Denominação e Sede) 

1. A FPB - Federação Portuguesa de Bonsai, adiante designada por FPB, é uma pessoa 

colectiva sem fins lucrativos constituída por tempo indeterminado por associações portuguesas 

de Bonsai. 

2. A FPB tem sede no Bairro das Andorinhas, loja 2, freguesia de S. Vicente, Concelho de 

Braga. A sede poderá ser mudada por simples deliberação da Assembleia Geral. 

 
Artigo 2º 

(Objectivo) 

A FPB - Federação Portuguesa de Bonsai tem por objectivo geral promover e divulgar, ao nível 

nacional, a arte e cultura do Bonsai e Suiseki. Constituem objectivos específicos: 

a) representar as associações portuguesas de Bonsai a nível nacional e internacional;  

b)  apoiar as associações portuguesas de Bonsai, suas associadas, no aperfeiçoamento da 

arte e cultura do Bonsai e Suiseki;  

c) apoiar a criação e desenvolvimento de novas associações portuguesas de Bonsai; 

d) promover a organização de encontros, conferências, congressos, exposições, 

demonstrações, concursos e publicações subjacentes ao tema Bonsai;  

e)  organizar anualmente o Congresso Português de Bonsai, o concurso Novo Talento 

Português de Bonsai e o concurso de selecção de plantas a expor no Congresso da 

European Bonsai Association. 

f)  organizar as provas de exame de certificação por níveis que atestam a qualidade dos 

bonsaístas, de acordo com o regulamento próprio. 

 

Artigo 3º 
(Actuação) 

A FPB manterá um total respeito pela autonomia de cada associação portuguesa de Bonsai. 
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Capítulo II 
Associados 

 
Artigo 4º 

(Natureza) 
 

1. Haverá três categorias de associados: 

a) fundadores;  

b) efectivos;  

c) honorários 

 

2. São associados fundadores, por ordem de data da respectiva fundação, o Bonsai Club 

Braga, a ALB - Associação Lusitana de Bonsai, o Clube Bonsai Sintra e o Clube Bonsai do 

Algarve. 

 
3. Podem ser associados efectivos da FPB as associações portuguesas de Bonsai que se 

identifiquem com os objectivos constantes destes estatutos e regulamentos a aprovar. 

4. Para efeitos do número anterior estabelece-se que são associações portuguesas de Bonsai, 

pessoas colectivas sem fins lucrativos que tenham personalidade jurídica e desenvolvam 

actividades conducentes à promoção e divulgação da arte e cultura do Bonsai. 

5. Podem ser associados honorários pessoas singulares ou colectivas que mereçam distinção 

por relevantes serviços prestados à arte Bonsai. 

6. Os associados honorários estão isentos do pagamento de jóias e quotas. 

7. Os associados fundadores estão isentos do pagamento de jóia de inscrição. 

 

Artigo 5º 
(Direitos e Deveres dos Associados) 

 
1. São direitos dos associados: 

a)  participar nos órgãos sociais da FPB;  

b)  participar na actividade da FPB;  

c)  ser informado sobre a vida da FPB e solicitar todos os esclarecimentos sobre o seu 

funcionamento;  

2. São deveres dos associados: 

a)  participar na vida da FPB, contribuindo para o seu bom nome e engrandecimento;  

b)  cumprir as disposições estatutárias e respeitar as decisões dos órgãos da FPB;  

c)  desempenhar os cargos para os quais foram eleitos; 

d)  pagar a quotização estabelecida e jóia de inscrição, cujo montante é fixado pela 

Assembleia Geral, sob proposta da Direcção.  
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Artigo 6º 
(Admissão e Exclusão de Associados) 

 
1. As associações portuguesas de Bonsai, desde que respeitem o disposto no nº 4 do Art. 4º 

poderão candidatar-se a membros da FPB, sendo a admissão de novos associados proposta 

pela Direcção e deliberada em reunião da Assembleia Geral, por maioria simples dos votos dos 

associados. 

2. Sem prejuízo para o disposto no número anterior, a admissão de novos associados só se 

tornará efectiva após o pagamento de uma jóia de inscrição, cujo montante é determinado em 

reunião da Assembleia Geral, por maioria simples dos associados, sob proposta da Direcção. 

3. As associações portuguesas de Bonsai que deixem de cumprir, por um período de um ano, o 

pagamento da quotização serão suspensas por um ano da sua qualidade de associados de 

FPB. Findo esse período e mantendo-se a situação serão excluídas da FPB. 

4. A suspensão e exoneração de um associado poderá ser ainda aplicada no caso de serem 

violados o disposto nos regulamentos específicos, as determinações dos órgão sociais da FPB, 

ou do associado atentar contra os objectivos, interesses e bom nome da FPB. 

5. Compete à Direcção avaliar as condições a refere o número anterior, e propor à Assembleia 

Geral os procedimentos disciplinares a efectuar. 

6. As deliberações em reunião da Assembleia Geral a que refere o número anterior serão 

aprovadas por maioria simples dos votos dos seus associados. 

 

 

Capítulo III 

Órgãos Sociais 

 

Secção I 

Disposições Gerais 
 

Artigo 7º 
(Órgãos Sociais) 

1. São órgãos sociais da FPB: 

a) a Assembleia Geral;  

b)  a Direcção;  

c)  o Conselho Fiscal.  

2. Os membros dos órgãos sociais não poderão utilizar, de forma directa ou indirecta, o nome 

da FPB em proveito próprio, de natureza comercial ou outra.    
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Secção II 

Assembleia Geral 

Artigo 8º 
(Definição e Composição) 

 
1. A Assembleia Geral é constituída por todos os associados no pleno gozo dos seus direitos. 

2. A forma de funcionamento e convenção da Assembleia Geral é feita segundo o estatuído 

nos artigos 173º, 174º e 175º do Código Civil. 

3. A Assembleia Geral pode pronunciar-se sobre todos os assuntos da vida da FPB, sendo da 

sua exclusiva competência: 

a)  definição das grandes linhas de actuação da FPB; 

b)  apreciar e deliberar sobre o projecto de orçamento anual, relatório de Contas e de 

Actividades;  

c)  definir o montante da quotização e de jóia de inscrição; 

d)  aprovar os regulamentos específicos; 

e)  apreciar as propostas de admissão, suspensão ou de exoneração de um associado; 

f)  aprovar alterações aos estatutos e a dissolução da FPB; 

g) nomear associados honorários e atribuir louvores a personalidades individuais ou 

colectivas; 

h)  destituir os titulares de órgão sociais da FPB; 

g)  outras deliberações previstas nestes estatutos, ou na lei, como sendo competências 

exclusiva da Assembleia Geral.  

4. Os associados serão associações serão representadas na Assembleia Geral pelo respectivo 

presidente da Direcção, ou por outro membro da respectiva direcção, por si nomeado. 

5. A Assembleia Geral será dirigida por uma Mesa composta por três elementos, 

designadamente, o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário. 

 

Artigo 9º 
(Reuniões, Deliberação e Quórum) 

 
 

1. A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente uma vez por ano, até 31 de Setembro e 

extraordinariamente sempre que necessário. 

2. Cada associado dispões de um voto, sendo as deliberações da Assembleia Geral tomadas 

por maioria simples dos votos presentes, excepto nos casos em que os estatutos ou a lei 

disponham de outra forma. 

3. Os associados honorários, embora tendo assento na Assembleia Geral, não usufruem do 

direito de voto.  

4. A Assembleia Geral considera-se validamente constituída em primeira convocatória com a 

presença de pelo menos metade do número total de dos seus associados.  

5. No caso do número de associados presentes ser inferior ao referido no número anterior, 

pode a Assembleia Geral funcionar em segunda convocatória, 30 minutos mais tarde, com a 

presença de qualquer número de associados.  
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Secção III 

Direcção 

 
Artigo 10º 

(Definição e Composição) 
 

A Direcção é o órgão executivo da FPB, sendo constituída por cinco elementos 

designadamente o Presidente, o Vice-Presidente, o Secretário, o Tesoureiro e um Vogal. 

 
Artigo 11º 

(Competência) 
 

São competências da Direcção do FPB: 

 

a)  garantir a efectivação dos direitos e deveres dos associados;  

b)  propor alterações aos estatutos e regulamentos;  

c)  cumprir e fazer cumprir os estatutos;  

d)  propor a atribuição de louvores ou a nomeação de associados honorários; 

e)  elaborar o calendário anual das actividades da FPB, a ser aprovado em Assembleia 

Geral;  

f)  elaborar e submeter a parecer do Conselho Fiscal, o orçamento, balanço e os 

documentos de prestação de contas;  

g)  elaborar propostas de alteração dos estatutos e dos regulamentos específicos; 

h)  administrar o património da FPB;  

i)  executar as deliberações dos demais órgãos sociais da FPB no âmbito da sua 

competência;  

j)  garantir todos os compromissos decorrentes de eventuais filiações em Federações 

internacionais;  

l) organizar o Congresso Português de Bonsai. 

 

Artigo 12º  
(Reuniões) 

 
1. A convocação e forma de funcionamento da direcção é feita segundo o artigo 171º do 

Código Civil. 

2. A direcção reunirá ordinariamente de dois em dois meses e extraordinariamente todas as 

vezes que se torne necessário. 

3. Das reuniões da direcção serão lavradas actas que serão assinadas por todos os membros 

presentes. 

4. As decisões da Direcção são aprovadas por maioria simples, tendo o presidente voto de 

qualidade em caso de empate. 
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Artigo 13º  
(Competências do Presidente da Direcção) 

 
Ao Presidente da Direcção do FPB compete nomeadamente: 

a)  presidir e coordenar os trabalhos das reuniões da Direcção;  

b) convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;  

c)  representar a FPB junto da Administração Pública;  

d)  representar a FPB junto das suas organizações internacionais;  

e) representar a FPB em juízo;  

f)  assegurar a gestão dos negócios da FPB.  

 

Artigo 14º.º 
(Vinculação Jurídica) 

 
Para obrigar a FPB é necessária a assinatura do Presidente da Direcção e de, pelo menos, 

mais um outro membro da Direcção. 

 

Artigo 15º  
(Competências do Vice-Presidente da Direcção) 

Ao Vice-Presidente da Direcção compete nomeadamente: 

a)  adjuvar o Presidente no desempenho das suas competências;  

b)  substituir o Presidente nas suas ausências ou impedimentos temporários;  

c)  substituir o Presidente em caso de renúncia ou de impedimento definitivo deste.  

 

Artigo 16º  
(Competências do Secretário) 

 

Ao Secretário da Direcção compete nomeadamente: 

 
a)  coadjuvar o Presidente e o Vice-Presidente no desempenho das respectivas funções;  

b)  lavrar as actas das reuniões da Direcção;  

c) elaborar relatórios;  

d)  assegurar o pleno funcionamento dos serviços administrativos.  

 
 

Artigo 17º 
(Competências do Tesoureiro) 

Ao Tesoureiro da Direcção compete nomeadamente: 

a)  proceder ao pagamento das despesas autorizadas pela Direcção da FPB; 

b)  depositar os valores existentes;  

c)  organizar o balanço e proceder ao fecho de contas; 

d)  elaborar o relatório de contas a submeter ao Conselho Fiscal.  
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Artigo 18º.º 

(Competências do Vogal) 
 

Compete ao Vogal: 

a)  colaborar em todas as actividades da Direcção;  

b)  orientar e zelar pelo pelouro que lhe for designado.  

 

 

Secção IV 
Conselho Fiscal 

 
Artigo 19º 

(Composição) 
 

1. O Conselho Fiscal é constituído por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário. 

2. O Presidente do Conselho Fiscal será substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo 

Vice-presidente. 

Artigo 20º 
(Competências) 

Compete ao Conselho Fiscal: 

a)  examinar as contas da FPB;  

b)  verificar se todos os documentos de despesas da FPB estão devidamente comprovados;  

c)  conferir sempre que julgue necessário o saldo de caixa e conta bancária;  

d)  elaborar anualmente o parecer sobre as contas da FPB, sobre o projecto de orçamento 

ou de orçamentos rectificativos; 

e)  cooperar com a Direcção acompanhando a sua actividade e participando à Assembleia 

Geral as irregularidades de que tenha conhecimento.  

 
Artigo 21.º 
(Reuniões) 

 
A forma de convocação e funcionamento do Conselho Fiscal é feita segundo o previsto no 

artigo 171º do Código Civil. 

 

SECÇÃO V 
Nomeação dos Órgão Sociais 

Artigo 22º 
(Critérios de Nomeação e Mandato) 

1. A Direcção da FPB é exercida por um associado, em sistema de rotatividade, por ordem 

crescente de data da respectiva fundação, iniciando-se pelo associado mais antigo. 

2. O presidente da Direcção da FPB será o presidente da Direcção do associado a que refere o 

número anterior. 
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3. Em caso de impedimento, compete ao presidente da Direcção do associado a que refere o 

número anterior, designar um seu substituto e indicar os restantes membros que irão integrar a 

direcção da FPB. 

4. A Mesa da Assembleia Geral é exercida por um associado, em sistema de rotatividade e por 

ordem crescente de data da respectiva fundação, iniciando-se pelo segundo associado mais 

antigo. 

5. O Conselho Fiscal é exercido por um associado, em sistema de rotatividade e por ordem 

crescente de data da respectiva fundação, iniciando-se pelo terceiro associado mais antigo. 

6. Compete à Direcção dos associados que tutelam os órgãos sociais da FPB a que referem os 

números 4 e 5 nomear os respectivos membros, bem como os substitutos no caso de ocorrer 

renuncia ao mandato, por invocação de razões relevantes.  

7. Os associados efectivos só poderão integrar a direcção da FPB após o término de um 

período de um ciclo completo de presidências, iniciado no associado mais antigo. 

8. Observado o disposto no número anterior, aplica-se aos associados efectivos o disposto nos 

números 1 a 6 do presente artigo.  

9. Os órgãos sociais da FPB não poderão integrar associados honorários. 

10. A duração do mandato dos órgãos sociais da FPB é de um ano. 

 

Capítulo IV 
Regime Económico e Financeiro 

Artigo 23º 
(Património) 

Constitui o património da FPB: 

a)  numerário em depósitos ou títulos de crédito; 

b)  prémios de natureza perpétua;  

c)  fundos especiais, a determinar em Assembleia Geral;  

Artigo 24º 
(Receitas) 

Constituem receitas da FPB: 

a)  as jóias de inscrição e as quotizações anuais dos associados nos termos e no montante 

a definir pela Assembleia Geral; 

b)  subsídios de entidades públicas ou privadas;  

c)  receitas de vendas de publicações próprias, de merchandising ou resultantes da 

realização de actividades associadas ao Bonsai;  

d)  quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas.  
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Artigo 25º 
(Despesas) 

Constituem despesas da FPB: 

a)  as importâncias de pagamentos relativos a pessoal, material, serviços e outros 

encargos, nos termos e na medida em que forem necessários para o adequado 

exercício dos seus fins estatutários;  

b)  despesas de representação dos membros dos órgão sociais da FPB; 

c)  o pagamento de quotas devidas à filiação da FPB em associações internacionais de 

Bonsai.  

Artigo 26º 
(Orçamento) 

 
1. A direcção da FPB elaborará anualmente o projecto de orçamento referente a todas as 

actividades da FPB, submetendo-o ao Conselho Fiscal para emissão de parecer. 

2. O orçamento deverá ser aprovado em reunião da Assembleia Geral por maioria simples dos 

associados. 

3. Alterações ao orçamento só poderão ocorrer sob proposta da Direcção que deverá elaborar 

um orçamento rectificativo que deverá ser acompanhado de parecer do Conselho Fiscal. 

 
Capítulo V 

(Alteração dos Estatutos e Dissolução) 
 

Artigo 27º 
(Alteração de Estatutos) 

 
1. Os presentes estatutos só poderão ser alterados em Assembleia Geral, expressamente 

convocada para o efeito, com a antecedência mínima de trinta dias, por iniciativa de quaisquer 

dos órgãos sociais ou por um terço dos associados no pleno gozo dos seus direitos, desde que 

aprovados por maioria de três quartos dos votos, incluindo neste número a totalidade dos votos 

das associações fundadoras. 

 

Artigo 28º 
(Dissolução e Liquidação) 

 
1. A dissolução da FPB somente poderá ser deliberada em reunião expressamente convocada 

para o efeito, e com voto favorável de três quartos dos associados, incluindo nesse número a 

totalidade dos votos das associações fundadoras. 

2. A Assembleia Geral, ao deliberar a dissolução dará destino ao património e designará a 

Comissão Liquidatária que no final dos trabalhos lhe prestará contas. 
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Capítulo VI 
(Disposições Finais e Transitórias) 

 

Artigo 29º 
(Regulamentos Específicos) 

 
1. Compete à direcção da FPB elaborar propostas de criação ou alteração dos regulamentos 

específicos, designadamente dos Regulamentos que regem o Congresso Português de Bonsai, 

o concurso Novo talento Português de Bonsai, o concurso de selecção de plantas para a 

representação portuguesa nos Congressos da European Bonsai Association, ou outros que 

julgue necessários. 

2. Os regulamentos específicos são aprovados em reunião da Assembleia Geral por maioria 

simples dos votos dos associados, incluindo nesse número a totalidade dos votos das 

associados fundadores. 

Artigo 30º 
(Disposições Finais) 

 

No que estes estatutos forem omissos regem as deliberações em reunião da Assembleia Geral 

por maioria simples dos votos dos associados, incluindo nesse número a totalidade dos votos 

dos associados fundadores, e as demais leis gerais do país aplicáveis às associações. 

 

 


