
 REGULAMENTO INTERNO - ASSOCIAÇÃO FOLHA DE BAMBU 

 CAPÍTULO I. ÂMBITO 

 Ar�go 1º 

 Obje�vo e missão 

 1. A Associação Folha de Bambu tem como missão promover, transmi�r e divulgar as artes marciais 
 chinesas, a par�r dos ensinamentos transmi�dos pelo mestre Wu Xuan, prosseguindo os seguintes 
 obje�vos: 

 a. Promover a prá�ca das artes marciais chinesas salientando hábitos saudáveis. 
 b. Promover a sua prá�ca na comunidade em geral, em ambiente seguro e inclusivo. 
 c. Promover as artes marciais chinesas como produto da cultura chinesa, enquadrando 
 conceitos e filosofias inerentes à sua prá�ca. 
 d. Promover condições para a prá�ca compe��va, consoante o interesse dos alunos. 

 2. Os conteúdos técnicos e cien�ficos, assim como pedagógicos desenvolvidos pela  Escola  Folha de 
 Bambu são definidos pelo Conselho Técnico. 

 3. A Associação Folha de Bambu rege-se pelo Código Civil Português, pelos Estatutos, pelo 
 Regulamento Interno e pelo Regulamento do Conselho Técnico. 

 Ar�go 2º 

 Escola Folha de Bambu 

 1. A Escola Folha de Bambu é cons�tuída pelos professores da associação e pelas turmas, a quem é 
 transmi�do o conhecimento do mestre Wu Xuan. 

 2. Os conteúdos técnicos e cien�ficos, assim como pedagógicos desenvolvidos pela  Escola  Folha de 
 Bambu são definidos pelo Conselho Técnico. 

 3. A gestão quo�diana da Escola é da responsabilidade dos professores efe�vos. 

 CAPÍTULO II. ASSOCIADOS 

 Ar�go 3º 

 Categorias 



 Podem ser associados todos aqueles que pra�quem ou tenham pra�cado artes marciais chinesas no 
 âmbito da Escola Folha de Bambu. 

 1. Sócio Professor Efe�vo, são associados com competências técnicas que permitem ser Professores 
 de artes marciais chinesas no âmbito da  Escola Folha  de Bambu  . São nomeados pelo Conselho 
 Técnico da Associação FOLHA DE BAMBU. 

 2. Sócio Professor Auxiliar, são associados com competências técnicas que permitem dar auxílio aos 
 Professores Efe�vos no ensino de artes marciais chinesas, segundo âmbito da Associação FOLHA DE 
 BAMBU. São nomeados pelo Conselho Técnico da  Escola  Folha de Bambu  . 

 3. Sócio Aluno Segurado, são associados pra�cantes de artes marciais chinesas no âmbito da 
 Associação FOLHA DE BAMBU, que treinam sob alçada da  Escola Folha de Bambu  . 

 4. Sócio Aluno não Segurado, são associados pra�cantes de artes marciais chinesas no âmbito da 
 Escola Folha de Bambu  , que treinam sob alçada de parceiros  da associação FOLHA DE BAMBU, com 
 seguro dessas en�dades. 

 5. Sócio Aluno Temporário, são associados par�cipantes em a�vidades não regulares da associação 
 FOLHA DE BAMBU. 

 6. Sócio An�go Aluno, são associados que já foram pra�cantes de artes marciais chinesas no âmbito 
 da  Escola Folha de Bambu  . 

 7. Podem ainda associar-se en�dades cole�vas, cabendo à direção definir o modo de par�cipação. 

 Ar�go 4º 

 Direitos e deveres dos associados 

 1. São direitos e deveres dos associados: 

 a) par�cipar nas reuniões e assembleias gerais; 

 b) eleger os órgãos sociais; 

 c) ser eleitos para órgãos sociais (mesa da assembleia geral, direção, conselho fiscal e conselho 
 técnico) desde que sejam associados regulares há 3 ou mais anos consecu�vos, ou mesmo não 
 cumprindo o requisito anterior sejam propostos para os órgãos da associação pelo Conselho Técnico. 

 d) par�cipar em aulas ou a�vidades da Associação consoante o �po de inscrição: 
 i) Sócios Professores Efe�vos, Sócios Professores Auxiliares, Sócios Alunos Segurados podem 
 par�cipar em todas as a�vidades e aulas da Escola Folha de Bambu mediante inscrição 
 prévia e pagamento da mensalidade ou a�vidade. 



 ii) Sócios Alunos não Segurados, Sócios An�gos Alunos podem par�cipar em todas as 
 a�vidades e aulas da Escola Folha de Bambu mediante inscrição prévia e pagamento da 
 mensalidade ou a�vidade, desde que apresentem seguro compa�vel com a a�vidade. 
 iii) Sócios Alunos Temporários podem par�cipar na a�vidade em que se estão a inscrever. 

 e) pagar atempadamente as quotas regulares e extra consoante a categoria de sócio; 

 f) têm o dever de empenharem-se na defesa dos obje�vos da Associação, exercendo os cargos para 
 os quais sejam eleitos com zelo, eficiência e dedicação. 

 2. A direção pode decidir re�rar os direitos referidos e outros que, entretanto, lhes sejam conferidos 
 aos associados, caso se verifique o incumprimento dos seus deveres. 

 Ar�go 5º 

 Admissão e exclusão 

 1. A admissão de associados é da competência da direção. 

 2. A qualidade de associado comprova-se pela lista de associados. 

 3. Todos os associados que se encontrem em incumprimento dos seus deveres, que solicitem a sua 
 demissão por escrito, ou apresentem uma conduta desadequada, perdem a qualidade de associados, 
 cabendo esta decisão à direção. Todos os associados podem recorrer da respe�va exclusão, 
 cabendo-lhes o direito de recurso por escrito à assembleia geral. 

 Ar�go 6º 

 Quotas 

 1. Os valores das quotas são: 
 a. Sócio Professor Efe�vo, Sócio Professor Auxiliar, Sócio Aluno não Segurado, Sócio An�go 
 Aluno: 1 euro por ano. 
 b. Sócio Aluno Segurado: 22 euros por ano. 
 c. Sócio Aluno Temporário: 6 euros, válido para cada a�vidade inscrita. 

 2. Todas as quotas serão atualizadas em assembleia geral, com proposta da direção. 

 3. As quotas são cobradas no início da época despor�va, em setembro de cada ano, ou no momento 
 da inscrição, com validade até agosto subsequente. Com exceção dos Sócios Alunos Temporários, 
 cuja inscrição é feita quando a inscrição na a�vidade, e tem a duração apenas pelo período da 
 a�vidade. 



 CAPÍTULO III. ÓRGÃOS ASSOCIATIVOS E SEU FUNCIONAMENTO 

 Ar�go 7º 

 Órgãos associa�vos 

 1. São Órgãos da Associação Folha de Bambu: 
 a) Assembleia Geral 
 b) Direção 
 c) Conselho Fiscal 
 d) Conselho Técnico 

 2. Podem ser ainda criados outros órgãos de natureza consul�va, a definir pela assembleia geral e ou 
 direção. 

 Ar�go 8º 

 Condições e duração do mandato 

 1. A duração do mandato dos corpos sociais (assembleia geral, direção e conselho fiscal) é de 4 anos, 
 devendo proceder-se à sua eleição em Assembleia Geral, no mês de Dezembro do úl�mo ano de 
 cada quadriénio. 

 2. O mandato inicia-se com a tomada de posse perante o Presidente de mesa da Assembleia Geral, 
 na Assembleia Geral em que se apresentem os resultados da eleição. 

 3. A duração do mandato do Conselho Técnico é de 5 anos, sendo proposto pela direção e aprovado 
 em Assembleia Geral por maioria. 

 4. O exercício de qualquer cargo dos órgãos associa�vos é gratuito. 

 Ar�go 9º 

 Assembleia Geral 

 1. A assembleia geral será convocada pelo menos uma vez por ano, pelo Presidente da Assembleia 
 Geral. Poderá também ser convocada por um conjunto de associados não inferior à quinta parte da 
 sua totalidade, e com um fim legí�mo. 

 2. A assembleia não pode deliberar em primeira convocatória sem a presença de, pelo menos, 
 metade dos seus associados, podendo fazê-lo meia hora depois com a presença de qualquer número 
 de associados, e as deliberações vinculam todos os associados. 



 3. A assembleia geral é o único órgão competente para deliberar sobre: 
 a) a eleição e des�tuição dos órgãos da associação; 
 b) a aprovação do relatório de contas; 
 c) a alteração dos Estatutos, do Regulamento Interno e Regulamento interno do Conselho 
 Técnico; 
 d) o valor das quotas; 
 e) a ex�nção da associação; 
 f) e quaisquer outras matérias que não sejam da competência exclusiva da direção e que 
 sejam reme�das para a assembleia geral, bem como os casos omissos nos estatutos e 
 regulamentos. 

 4. As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos associados presentes. 

 5. As deliberações sobre alterações do Regulamento Interno do Conselho Técnico são propostas pelo 
 Conselho Técnico e precisam da aprovação em assembleia geral por maioria simples. 

 6. As deliberações sobre a dissolução ou prorrogação da associação, as alterações de Estatutos e 
 Regulamento Interno são propostas pela direção e requerem o voto favorável de três quartos do 
 número de todos os associados. 

 7. A mesa da assembleia deverá fazer passar entre os associados uma lista de presenças, e cabe ao 
 Presidente da mesa e a outro elemento deste órgão a assinatura da respe�va ata. 

 Ar�go 10º 

 Processo Eleitoral 

 1. A Mesa da Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal são eleitos por lista completa. Será 
 vencedora a lista que congregar a maioria simples dos votos validamente expressos. 

 2. São elegíveis para os Órgãos Sociais (Direção, Mesa da Assembleia e Conselho Fiscal) os 
 associados, maiores de idade, associados há 3 ou mais anos consecu�vos, ou não reunindo esta 
 úl�ma condição sejam propostos pelo Conselho Técnico. 

 3. As listas que se pretendam candidatar aos Órgãos Sociais terão que reunir as seguintes condições: 
 a. Apresentar assinaturas de 10% dos sócios que não cons�tuem a lista. 
 b. Apresentar 3 assinaturas de associados pertencentes ao Conselho Técnico. 

 4. Podem votar todos os associados maiores de idade, com quotas regularizadas. 

 5. Cabe ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral definir a Comissão Eleitoral que irá acompanhar 
 e executar todo o processo eleitoral. 

 Ar�go 11º 



 Conselho Técnico - Competências 

 1. É responsabilidade deste órgão garan�r a filosofia da Escola Folha de Bambu, em todas as ações e 
 a�vidades promovidas pela Associação Folha de Bambu. 

 2. A este órgão cabe definir as estratégias de implementação dos obje�vos e missão da Associação. 

 3. O Conselho Técnico apresenta anualmente à direção uma proposta de calendário com as 
 a�vidades regulares da Associação, nomeadamente ciclos e seminários, a�vidades lúdicas ou 
 técnicas com o mestre, para cada época despor�va, que a direção deverá ter em conta na 
 calendarização das a�vidades da associação. 

 4. O Conselho Técnico pode ainda propor outras a�vidades a serem �das em conta pela direção. 

 5. É responsabilidade deste órgão definir os conteúdos programá�cos, técnicos e pedagógicos da 
 Escola Folha de Bambu e de todas as a�vidades. 

 6. O conselho Técnico nomeia os professores da Escola Folha de Bambu 
 a. Os Professores Efe�vos são treinadores de artes marciais chinesas, que estão em 
 condições de cumprir o obje�vo e missão da Associação Folha de Bambu. 
 b. Os Professores Auxiliares são Treinadores de artes marciais chinesas, que não tendo 
 autonomia para cumprir o obje�vo e missão da Associação Folha de Bambu, darão apoio aos 
 professores Efe�vos. 
 c. À data da aprovação do Regulamento Interno os Professores Efe�vos são Mafalda Matos 
 Costa e José António de Sousa Barriga Lima. 

 7. O Conselho Técnico deverá aprovar os elementos a propor à direção para a sua própria 
 composição quando não houver nº suficiente de Professores Efe�vos. 

 8. Os Professores Efe�vos e Auxiliares receberão remuneração unicamente pelas a�vidades regulares 
 e não regulares da Associação, em que estejam envolvidos, não havendo lugar a qualquer 
 remuneração pelos cargos associa�vos que possam ocupar. 

 Ar�go 12º 

 Espaços da Associação 
 1.  Cabe à direção encontrar os espaços adequados  à execução das a�vidades, como reuniões, 
 assembleias gerais e outras a�vidades da associação. 


