FULBRIGHTERS PORTUGAL
Associação de Bolseiros e Amigos do Programa Fulbright

ESTATUTOS
(Documento complementar à escritura lavrada no Quinto Cartório Notarial de Lisboa, a folhas 80, do livro 669-L, a
23 de Março de 2004)

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE E DURAÇÃO
ARTIGO PRIMEIRO
(Denominação, Natureza Jurídica e Duração)
A Associação “Fulbrighters Portugal - Associação de Bolseiros e Amigos do Programa
Fulbright”, também designada abreviadamente por “Fulbrighters Portugal”, é uma pessoa
colectiva de direito privado, dotada de personalidade jurídica e sem fins lucrativos, que se regerá
pelo disposto nos presentes Estatutos e pelas leis gerais aplicáveis, sendo constituída por tempo
indeterminado.
ARTIGO SEGUNDO
(Âmbito)
A Associação é uma instituição de âmbito nacional, de carácter educacional, técnico e científico,
e independente de qualquer ideologia política ou religiosa.
ARTIGO TERCEIRO
(Sede)
1. A Associação tem a sua sede em Lisboa, na Avenida Elias Garcia, número cinquenta e nove,
quinto andar, em Lisboa, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.
CAPÍTULO II
DO OBJECTO SOCIAL, FINS E MEIOS
ARTIGO QUARTO
(Fins)

A Associação tem como fim essencial o desenvolvimento de actividades envolvendo bolseiros e
amigos da Comissão Cultural Luso-Americana no quadro de aplicação do Programa Fulbright,
como forma de promoção do intercâmbio cultural entre Portugal e os Estados Unidos da
América.
ARTIGO QUINTO
(Meios)
Para a prossecução dos seus fins, a Associação propõe-se, designadamente:
1.Promover acções e iniciativas que mantenham e estreitem os laços entre os actuais e antigos
bolseiros do Programa Fulbright em Portugal;
2.Desenvolver o intercâmbio com Associações congéneres estrangeiras, através de iniciativas de
interesse comum, nomeadamente na concessão de apoio aos respectivos membros envolvidos em
projectos científicos, profissionais e culturais, no âmbito do Programa Fulbright, em Portugal e
no estrangeiro;
3.Colaborar com a Comissão Cultural Luso-Americana na divulgação do Programa Fulbright,
nomeadamente junto das instituições e empresas a que estejam ligados os actuais e antigos
bolseiros Fulbright;
4.Promover iniciativas com vista ao reforço e aprofundamento dos objectivos do Programa
Fulbright, nomeadamente através da captação de apoios, inclusive de natureza financeira, para o
desenvolvimento de iniciativas científicas, profissionais e culturais;
5.Apoiar a realização pessoal e profissional dos seus associados, no respeito pelos objectivos
prosseguidos pelo Programa Fulbright;
CAPÍTULO III
DOS ASSOCIADOS
ARTIGO SEXTO
(Tipos de Associados)
1.A Fulbrighters Portugal é constituída por Associados Efectivos, Associados Amigos dos
Fulbrighters e Associados Honorários. Podem ser associados da Fulbrighters Portugal pessoas
colectivas e pessoas individuais que, preenchendo integralmente os requisitos constantes destes
Estatutos, se insiram numa das categorias abaixo indicadas:
a)-São ‘Associados Efectivos’ os Bolseiros do Programa Fulbright, portugueses ou americanos,

b) São ‘Associados Amigos dos Fulbrighters’ as pessoas individuais ou colectivas que, sendo
Amigos do Programa Fulbright, manifestem interesse em participar nas actividades da
Fulbrighters Portugal;
c)-São ‘Associados Honorários’ pessoas individuais, Bolseiros Fulbright ou não, ou pessoas
colectivas, que tenham contribuído de maneira notável para as actividades da Fulbrighters
Portugal ou do Programa Fulbright em Portugal.
2.São Associados Honorários da Fulbrighters Portugal o Embaixador dos Estados Unidos da
América em Portugal, o Embaixador de Portugal nos Estados Unidos da América e a Comissão
Cultural Luso-Americana (Comissão Fulbright).
3.São Associados Fundadores os Associados Efectivos que tenham participado na criação da
Fulbrighters Portugal e que, como tal, constam da lista relacionada no artigo vigésimo quarto.
4.Os Associados que sejam pessoas colectivas, de qualquer tipo, deverão notificar a Direcção por
escrito do nome do seu representante à Associação. Este representante será quem, em nome da
pessoa colectiva, a representará, no caso de vir a assumir funções nos Órgãos Sociais.
ARTIGO SÉTIMO
(Admissão de Associados)
1.Todos os Bolseiros do Programa Fulbright, portugueses e americanos, da Comissão Cultural
Luso-Americana serão considerados Associados Efectivos a partir do momento em que iniciem o
período oficial da sua Bolsa Fulbright, ficando isentos de quaisquer encargos sociais até ao fim
do período oficial da sua Bolsa Fulbright.
2.Os Associados Honorários são proclamados em Assembleia Geral, sob proposta da Direcção,
sem prejuízo do disposto no número dois do artigo sexto, e estão isentos de quaisquer encargos
sociais, podendo ser eleitos para os órgãos sociais.
3.Os Associados Amigos dos Fulbrighters são admitidos pela Direcção, mediante proposta
subscrita por dois Associados Efectivos ou Honorários, sem prejuízo do disposto no número três
do artigo sexto e no artigo vigésimo quarto.
ARTIGO OITAVO
(Deveres dos Associados)
1. São deveres de todos os Associados:
a)-Colaborar na realização dos objectivos da Fulbrighters Portugal;
b)-Cumprir os seus estatutos e regulamentos;
c)-Defender os seus interesses e património;

d)-Pagar atempadamente as quotizações fixadas em Assembleia Geral, quando exigível.
ARTIGO NONO
(Direitos dos Associados Efectivos e Honorários)
1.São direitos dos Associados Efectivos que tenham as quotizações pagas, quando exigível, e dos
Associados Honorários:
a)-Ser eleito membro dos Orgãos Sociais da Fulbrighters Portugal;
b)-Convocar Assembleias Gerais, conforme o estabelecido no número quatro do artigo décimo
quarto;
c)-Participar, com direito a voto, nas Assembleias Gerais.
ARTIGO DÉCIMO
(Suspensão de Direitos e Deveres dos Associados)
Os Associados poderão requerer à Direcção a suspensão dos seus direitos e deveres, mediante
requerimento fundamentado em que se justifique o pedido de suspensão.
ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO
(Desistência)
Deixam de ser Associados os Bolseiros do Programa Fulbright que expressarem essa vontade por
escrito à Direcção da Associação.
ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO
(Expulsão)
1.Perdem a qualidade de associados por expulsão os que tenham praticado actos contrários aos
deveres dos Associados, aos objectivos da Associação ou susceptíveis de afectar gravemente o
seu prestígio e o bom nome da Associação, da Comissão Fulbright e do Programa Fulbright.
2.A decisão de expulsão de um Associado cabe à Direcção por decisão unânime e fundamentada
dos membros da Direcção presentes em reunião convocada especificamente para esse fim,
podendo o visado recorrer para a Assembleia Geral através de carta dirigida ao Presidente da
Mesa da Assembleia Geral.
3.O Presidente da Mesa da Assembleia Geral deverá convocar uma Assembleia Geral com o fim
de apreciar o recurso incluido na sua ordem de trabalhos, para reunir no prazo máximo de
sessenta dias.

CAPÍTULO IV
DOS ORGÃOS SOCIAIS
ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO
(Órgãos Sociais da Fulbrighters Portugal)
Os Orgãos Sociais da Fulbrighters Portugal compreendem:
a)-Assembleia Geral
b)-Direcção
c)-Conselho Fiscal
ARTIGO DÉCIMO QUARTO
(Assembleia Geral)
1.A Assembleia Geral é o orgão máximo da Fulbrighters Portugal, sendo as suas deliberações
tomadas por maioria absoluta dos Associados presentes com direito a voto, excepto nos casos
previstos nos artigos vigésimo segundo e vigésimo terceiro.
2.A Mesa da Assembleia Geral é composta por dois elementos, um Presidente e um Secretário.
3.A Assembleia Geral reunirá ordinária e obrigatoriamente no primeiro trimestre de cada ano
civil para apresentação de Relatório e Contas e do Programa de Actividades.
4.As sessões da Assembleia Geral Extraordinária poderão realizar-se a qualquer momento por
convocação do seu Presidente, da Direcção, ou de uma lista composta por um total de vinte por
cento dos Associados Efectivos com direito a voto.
5.Compete à Assembleia Geral:
a)-Eleger os Orgãos Sociais da Fulbrighters Portugal.
b)-Aprovar o Relatório e Contas e o Programa de Actividades apresentados pela Direcção, sob
parecer do Conselho Fiscal;
c)-Admitir os Associados Honorários, sob proposta da Direcção;
d)-Aprovar alterações aos presentes Estatutos;
e)-Decidir sobre a extinção da Fulbrighters Portugal, em sessão extraordinária, convocada
unicamente para esse efeito;
f)-Deliberar sobre o recurso apresentado por Associado expulso pela Direcção;
g)-Deliberar sobre o montante das quotizações, sob proposta da Direcção.

ARTIGO DÉCIMO QUINTO
(Convocatória da Assembleia Geral)
1.As sessões da Assembleia Geral serão convocadas por aviso postal enviado a todos os
associados, com pelo menos quinze dias de antecedência, indicando o dia, hora, local da reunião
e a respectiva ordem do dia.
2.A Assembleia Geral não pode deliberar, em primeira convocação, sem a presença de metade,
pelo menos, dos seus Associados.
3.As Assembleias Gerais funcionarão com a presença de qualquer número de Associados se,
meia hora depois da primeira convocação, não estiver presente a maioria dos Associados com
direito a voto.
4.Os Associados poderão fazer-se representar por quaisquer outros Associados de igual categoria,
quando tal seja possível nos termos da lei.
CAPÍTULO V
DA DIRECÇÃO E DO CONSELHO FISCAL
ARTIGO DÉCIMO SEXTO
(Direcção)
1.A Direcção será composta por um número ímpar de membros no mínimo de três e máximo de
sete.
2.A Direcção é constituída por um Presidente, um Tesoureiro, um Secretário. Caso a Direcção
tenha mais de três membros, dos restantes serão nomeados um Vice-Presidente e Vogais.
3.As deliberações da Direcção são tomadas por maioria de votos, tendo o Presidente, além do seu
voto, direito a voto de desempate, sem prejuízo do ponto dois do artigo décimo segundo.
ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO
(Poderes e Deveres da Direcção)
1.Compete à Direcção:
a)-Representar a associação;
b)-Aprovar as linhasde orientação, os regulamentos internos e os planos de actividades;
c)-Apresentar à Assembleia Geral o relatório anual, o orçamento anual e as respectivas contas.
d)-Assegurar as relações entre os Orgãos Sociais da Fulbrighters Portugal, entre esta e a
Comissão Fulbright e com outras instâncias oficiais e organizações congéneres;

e)-Deliberar sobre a suspensão de Associados;
f)-Deliberar sobre a expulsão de Associados;
g)-Propôr à Assembleia Geral o montante das quotizações.
2.A Fulbrighters Portugal obriga-se mediante a assinatura de dois membros da Direcção, sendo a
do Presidente ou do Tesoureiro obrigatória.
ARTIGO DÉCIMO OITAVO
(Conselho Fiscal)
1.O Conselho Fiscal será composto por três membros efectivos, dos quais um será
Presidente, e os restantes vogais, e por um membro suplente.
2.O Conselho Fiscal é convocado pelo respectivo Presidente e só pode deliberar com a
presença dos seus titulares, tendo o Presidente direito a voto de desempate.
ARTIGO DÉCIMO NONO
(Poderes e Deveres do Conselho Fiscal)
Compete ao Conselho Fiscal:
1.A fiscalização dos actos de gestão económico-financeira da Fulbrighters Portugal, devendo para
tal reunir, pelo menos uma vez por ano, apresentando o seu parecer à Assembleia Geral sobre o
relatório e contas apresentados pela Direcção.
2.Pronunciar-se sobre qualquer outro assunto de interesse para a Fulbrighters Portugal que seja
submetido à sua apreciação pela Direcção.
CAPÍTULO VI
ELEIÇÃO, SUSPENSÃO E EXONERAÇÃO DAS FUNÇÕES DOS TITULARES DOS
ORGÃOS SOCIAIS
ARTIGO VIGÉSIMO
(Eleições para os Órgãos Sociais)
1.Os titulares dos Orgãos Sociais - membros da Mesa da Assembleia Geral, serão eleitos por
cinco anos, podendo ser reeleitos.
2.Os membros da Direcção serão eleitos por três anos, em Assembleia, em Assembleia Geral,
podendo ser reeleitos.
3.Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos por quatro anos, podendo ser reeleitos.

4.Podem candidatar-se aos Órgãos Sociais os Associados Efectivos com direito a voto na
Assembleia Geral ou os Associados Honorários, mediante apresentação de listas ou de
candidaturas independentes.
CAPITULO VII
ELEMENTOS PATRIMONIAIS
ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO
(Receitas)
Constituem receitas da Fulbrighters Portugal
1.Quotizações pagas pelos Associados, de acordo com as regras e montantes propostos pela
Direcção e aprovados em Assembleia Geral.
2.Financiamentos, heranças, legados e doações, em espécie ou pecuniários, que lhe sejam
atribuídos
3.Rendimentos de bens e capitais próprios.
4.Outras receitas ou subsídios.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO
(Alteração dos Estatutos)
A alteração dos estatutos só poderá verificar-se por voto favorável de três quartos do número de
Associados Efectivos e Associados Honorários no pleno gozo dos seus direitos, presentes na
Assembleia Geral.
ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO
(Dissolução da Fulbrighters Portugal)
1.A dissolução da Fulbrighters Portugal só poderá efectuar-se por voto favorável de uma maioria
de três quartos de todos os Associados Efectivos e Associados Honorários no pleno gozo dos seus
direitos, em Assembleia Geral convocada extraordinariamente e tendo como ponto único da
agenda a proposta de dissolução.

2.No caso de dissolução todo o património social da Fulbrighters Portugal reverterá para a
Comissão Fulbright.
ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO
(Lista de Associados Fundadores)
A lista de Associados Fundadores é a seguinte:
- José Manuel Vasconcelos da Silva e Sousa, casado, residente na Rua de Inglaterra, número
dezoito B, Estoril, Cascais;
- Daniel Carvalho Müller, solteiro, maior, residente na Rua Luís de Camões, número quarenta e
quatro, primeiro andar, Algés, Lisboa;
- Maria Otília Branco Macedo dos Reis, casada, residente na Travessa da Fábrica, número dez,
Sabugo, Almargem do Bispo, Sintra.
- Paulo Nuno Sombrinha Zagalo e Melo, casado, residente na Avenida Elias Garcia, número
cinquenta e nove, quinto andar, em Lisboa.
- Lénia da Silva Godinho Lopes, casada, residente na Rua Bacelar e Silva, número cinco, rés-dochão esquerdo, Lisboa.
- Isabel Cristina Fonseca Pereira Fernandes, solteira, maior, residente na Rua Cidade de São Palo,
número um, quarto andar direito, Portela, Lisboa.
- Maria da Luz de Gouveia Velloso da Costa Huffstot, casada, residente na Alameda Mahatma
Gandhi, número oito, primeiro andar esquerdo, Lisboa.
- Maria Graça Magalhães do Amaral Neto Lopes Saraiva, casada, residente na Rua Leão de
Oliveira, número dez, rés-do-chão esquerdo, Lisboa.
- Maria Norberta Neves Correia de Pinho, solteira, maior, residente na Rua Duarte Vidal, número
três, oitavo andar direito, Lisboa.
-Paulo Tavares de Castro, solteiro, residente na Rua do Carvalhinho, número cento e sessenta e
um, Porto.
-Tiago Tavares Santos Pereira, casado, residente no Largo do Calvário, número dezasseis, quarto
andar D, Lisboa.
ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO
(Administração Transitória)
Até à eleição dos órgãos sociais a administração da Fulbrighters Portugal competirá a uma
Comissão Instaladora composta por:

- José Manuel Vasconcelos da Silva e Sousa, casado, residente na Rua de Inglaterra, número
dezoito B, Estoril, Cascais;
- Daniel Carvalho Müller, solteiro, maior, residente na Rua Luís de Camões, número quarenta e
quatro, primeiro andar, Algés, Lisboa;
- Maria Otília Branco Macedo dos Reis, casada, residente na Travessa da Fábrica, número dez,
Sabugo, Almargem do Bispo, Sintra.
- Lénia da Silva Godinho Lopes, casada, residente na Rua Bacelar e Silva, número cinco, rés-dochão esquerdo, Lisboa.
- Isabel Cristina Fonseca Pereira Fernandes, solteira, maior, residente na Rua Cidade de São Palo,
número um, quarto andar direito, Portela, Lisboa.
- Maria da Luz de Gouveia Velloso da Costa Huffstot, casada, residente na Alameda Mahatma
Gandhi, número oito, primeiro andar esquerdo, Lisboa.
- Maria Graça Magalhães do Amaral Neto Lopes Saraiva, casada, residente na Rua Leão de
Oliveira, número dez, rés-do-chão esquerdo, Lisboa.
- Maria Norberta Neves Correia de Pinho, solteira, maior, residente na Rua Duarte Vidal, número
três, oitavo andar direito, Lisboa.
-Paulo Tavares de Castro, solteiro, residente na Rua do Carvalhinho, número cento e sessenta e
um, Porto.
-Tiago Tavares Santos Pereira, casado, residente no Largo do Calvário, número dezasseis, quarto
andar D, Lisboa.

