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Declaração dos Auditores 
 
 
 
 

1. Procedemos à revisão das demonstrações financeiras da Fundação Montepio Geral, 
referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013. A nossa revisão não constitui 
uma auditoria realizada integralmente de acordo com as Normas Técnicas e Directrizes de 
Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, tendo contudo, sido 
aplicados os procedimentos mínimos de revisão geralmente aceites e outros que 
considerámos necessários nas circunstâncias. 

 
 
2. A elaboração das demonstrações financeiras é da responsabilidade do Conselho de 

Administração. A nossa responsabilidade é a de emitirmos esta declaração, com base na 
nossa revisão, sobre essas demonstrações financeiras. 

 
 
3. Com base na revisão efectuada, não temos conhecimento de quaisquer situações que 

afectem de forma significativa a conformidade das citadas demonstrações financeiras com 
os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para as Entidades do Sector 
Não Lucrativo, conforme Nota 2. 

 
 
 
 
Lisboa, 21 de Março de 2014 
 
 
 
  
KPMG & Associados 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. (n.º 189)  
representada por 
Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho 
(ROC n.º 1081) 

 
 



Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Fundação Montepio Geral

Balanço em 31 de Dezembro de 2013 e 2012

(Valores expressos em Euros)

Notas 2013 2012
Activo

Activo não corrente
Investimentos financeiros 5 225.154 202.402 

Activo corrente
Caixa e depósitos bancários 4 846.819 876.944 
Outras contas a receber 6 180 - 

Total do Activo 1.072.153 1.079.346 

Fundos Patrimoniais

Fundo social
Fundos próprios 7 498.798 498.798 

Outras reservas 8 367.280 302.773 

  Resultado líquido do exercício 4.377 64.507 

Total do Fundo do Capital 870.455 866.078 

Passivo

Outras contas a pagar 9 201.698 213.268 

Total do Passivo 201.698 213.268 

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 1.072.153 1.079.346 

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

(Valores expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS Notas 2013 2012

Subsídios, doações e legados à exploração 10 1.000.000 900.000 
Fornecimentos e serviços externos 11 (11.070) (11.070)
Outros rendimentos e ganhos 12 625.071 693.691 
Outros gastos e perdas 13 (1.632.456) (1.518.084)
Ganhos por aumento de justo valor 14 22.752 - 

4.297 64.537 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização - 41 

4.297 64.496 

Juros e rendimentos similares obtidos 15 80 11 

4.377 64.507 

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 

Resultado líquido do exercício

Fundação Montepio Geral

Demonstração dos resultados para os anos 
findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)



Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

(Valores expressos em Euros)

Saldos em 31 de Dezembro de 2011 801.571 498.798 776.209 (219.194) (254.242)

   Total de ganhos e perdas reconhecidos no exercício 64.507 - - - 64.507 
   Constituição de reservas - - - - - 
   Aplicação de resultados - (473.436) 219.194 254.242 

Saldos em 31 de Dezembro de 2012 866.078 498.798 302.773 - 64.507 

   Total de ganhos e perdas reconhecidos no exercício 4.377 - - - 4.377 
   Constituição de reservas - - - - - 
   Aplicação de resultados - - 64.507 - (64.507)

Saldos em 31 de Dezembro de 2013 870.455 498.798 367.280 - 4.377 

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 

Fundação Montepio Geral

Mapa de alterações na Situação Líquida
para os anos findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012

Total 
Fundos 

patrimoniais
Fundos 
próprios

Outras 
reservas

Resultados 
transitados

Resultado 
líquido do 
exercício



Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

(Valores expressos em Euros)

2013 2012

Fluxos de caixa de actividades operacionais

Recebimento de subsídios 1.603.590 1.593.691
Pagamento a fornecedores (11.070) (11.070)
Apoios concedidos (1.647.564) (1.492.187)
Outras despesas em encargos (10) -

(55.054) 90.434

Fluxos de caixa de actividades de investimento

Juros e rendimentos similares 80 11

80 11

Fluxos de caixa de actividades de financiamento

Fundo de Garantia de Microcrédito 24.849 -

24.849 -

Variação líquida de caixa e equivalentes (30.125) 90.445
Caixa e equivalentes no início do exercício 876.944 786.499

Caixa e equivalentes no fim do exercício 846.819 876.944

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 

Fundação Montepio Geral

Demonstração dos fluxos de caixa
findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012



 
 
 

Fundação Montepio Geral 
 

Notas às Demonstrações Financeiras 
31 de Dezembro de 2013 

 
 
 

1 Identificação da entidade 
A Fundação Montepio Geral (adiante designada por “Fundação”) é uma instituição particular 
de solidariedade social e de utilidade pública, sem fins lucrativos, constituída a 4 de Outubro 
de 1995, por iniciativa do Montepio Geral - Associação Mutualista, que tem por vocação e 
objectivo geral dar expressão organizada ao dever moral e cívico de solidariedade, 
estabelecendo um contacto permanente com a comunidade envolvente e procurando conhecer 
a diversidade do sector da economia social, identificando boas práticas de intervenção social.  

 

2 Referencial Contabilístico de preparação das 
demonstrações financeiras 
2.1. As demonstrações financeiras da Fundação Montepio Geral foram preparadas de acordo 
com o Sistema de Normalização Contabilística (“SNC”) para Entidades do Sector Não 
Lucrativo (“ESNL”), conforme disposto no Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março.  

A adopção do ESNL ocorreu pela primeira vez para o exercício findo em 31 de Dezembro de 
2012, conforme o disposto no ponto 5 do Aviso n.º 6726-B/2011 de 11 de Março de 2011. As 
demonstrações financeiras para o exercício findo a 31 de Dezembro de 2011 foram preparadas 
e aprovadas de acordo com o Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social, em vigor em 2011, o qual se rege pelos princípios do Plano Oficial de Contabilidade, 
sendo regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 78/89, de 3 de Março. De referir que o Decreto-Lei 
n.º 78/79, de 3 de Março foi revogado. 

 Em resultado desta alteração de referencial contabilístico não foi identificado nenhum 
ajustamento de transição. 

O ESNL é composto pelas Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras 
(“BADF”), Modelos de Demonstrações Financeiras (“MDF”), Código de Contas (“CC”), 
Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (“NCRF”) e Normas Interpretativas (“NI”). 

As demonstrações financeiras que incluem o balanço, a demonstração de resultados por 
natureza, a demonstração das alterações da situação líquida, a demonstração dos fluxos de 
caixa e o anexo, foram aprovados pelo Conselho de Administração, no dia 6 de Março de 
2014, são expressas em Euro, e foram preparadas de acordo com os pressupostos da 
continuidade e do regime de acréscimo no qual os itens são reconhecidos como activos, 
passivos, capital próprio, rendimentos e gastos quando satisfaçam as definições e os critérios 
de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura conceptual, em conformidade 
com as características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, 
fiabilidade, representação fidedigna, substância sobre a forma, neutralidade, prudência, 
plenitude e comparabilidade. 
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As políticas contabilísticas apresentadas na Nota 3, foram utilizadas nas demonstrações 
financeiras para o exercício findo a 31 de Dezembro de 2013 e na informação financeira 
comparativa apresentada nestas demonstrações financeiras para o exercício findo a 31 de 
Dezembro de 2012. 

2.2. Não foram feitas derrogações às disposições do ESNL. 

2.3. Não existem contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não 
sejam comparáveis com os do período anterior. 

 

3 Principais políticas contabilísticas 
As principais políticas contabilísticas aplicadas na preparação das demonstrações financeiras 
apresentam-se como segue: 

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras de acordo com o ESNL requerem que o Conselho de 
Administração formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das 
políticas contabilísticas e o valor dos activos, passivos, rendimentos e gastos. As estimativas e 
pressupostos associados são baseados na experiência histórica e noutros factores considerados 
razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os 
valores dos activos e passivos cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os 
resultados reais podem diferir das estimativas. As questões que requerem um maior grau de 
julgamento ou complexidade, ou para as quais os pressupostos e estimativas são considerados 
significativos, são apresentados na Nota 3.3 – Principais estimativas e julgamentos utilizados 
na elaboração das demonstrações financeiras. 

3.2. Outras políticas contabilísticas relevantes 

a) Participações financeiras 

As participações financeiras em subsidiárias em que a Fundação exerce o controlo 
directo e indirecto são registadas pelo método de equivalência patrimonial desde a data 
em que a Fundação assume o controlo sobre as suas actividades financeiras e 
operacionais até ao momento em que esse controlo cessa. Presume-se a existência de 
controlo quando a Fundação detém mais de metade dos direitos de voto ou quando detém 
o poder de gerir as políticas financeiras e operacionais de uma Empresa ou de uma 
actividade económica a fim de obter benefícios da mesma, mesmo que a percentagem 
que detém seja inferior a 50%. 

As participações financeiras que representem menos de 20% do capital social das 
participadas encontram-se registadas ao custo histórico. 

b) Instrumentos financeiros 

A Fundação reconhece activos financeiros, passivos financeiros ou instrumentos 
financeiros de capital próprio apenas quando se torna uma parte das disposições 
contratuais do instrumento. 

Um instrumento financeiro é classificado como um passivo financeiro quando existe uma 
obrigação contratual por parte do emissor de liquidar capital e/ou juros, mediante a 
entrega de dinheiro ou de outro activo financeiro, independentemente da sua forma legal. 
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Os custos iniciais não incluem os custos de transacção dos activos ou passivos 
financeiros mensurados ao justo valor com contrapartida em resultados. 

A Fundação mensura os seus activos e passivos financeiros em cada data de relato ao 
custo ou custo amortizado menos qualquer perda por imparidade ou ao justo valor com 
as alterações de justo valor a ser reconhecidas na demonstração de resultados. 

 Imparidade 

Em cada data de balanço é efectuada uma avaliação da existência de evidência objectiva 
de imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa 
futuros estimados do activo financeiro ou grupo de activos financeiros e sempre que 
possa ser medido de forma fiável. 

Para os activos financeiros que apresentam indicadores de imparidade, é determinado o 
respectivo valor recuperável, sendo as perdas por imparidade registadas por contrapartida 
de resultados. 

Um activo financeiro, ou grupo de activos financeiros, encontra-se em imparidade 
sempre que exista evidência objectiva de perda de valor resultante de um ou mais 
eventos que ocorreram após o seu reconhecimento inicial. 

c) Fiscalidade 

A Fundação é uma instituição particular de solidariedade social, a qual beneficia de 
isenção de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), ao abrigo da 
alínea b) do número 1 do artigo 10.º do respectivo Código. 

d) Caixa e equivalentes de caixa 

A caixa e seus equivalentes englobam o dinheiro em caixa e em depositos à ordem e 
investimentos financeiros a curto prazo, altamente líquidos que sejam prontamente 
convertíveis para quantias conhecidas de dinheiro e que estejam sujeitos a um risco 
insignificante de alterações de valor. 

A Demonstração de Fluxos de Caixa é preparada segundo o método directo, através do 
qual são divulgados os recebimentos e pagamentos de caixa brutos em actividades 
operacionais, de investimento e de financiamento. 

A Fundação classifica os juros e dividendos pagos como actividades de financiamento e 
os juros e os dividendos recebidos como actividades de investimento. 

e) Reconhecimento de gastos e rendimentos 

Os gastos e rendimentos são registados no exercício a que se referem independentemente 
do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime do acréscimo. As diferenças 
entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são 
registadas nas rubricas de Outros activos ou passivos conforme sejam valores a receber 
ou a pagar. 

O rédito compreende os montantes facturados na venda de produtos ou prestações de 
serviços líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos. 
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f) Gastos/rendimentos de financiamentos 

Os gastos/rendimentos de financiamentos incluem os juros pagos pelos empréstimos 
obtidos, os juros recebidos de aplicações efectuadas e rendimentos e gastos similares 
obtidos e suportados. 

Os juros são reconhecidos de acordo com o regime de acréscimo. 

g) Acontecimentos após data de balanço 

As demonstrações financeiras apresentadas reflectem os eventos subsequentes ocorridos 
até 6 de Março de 2014, data em que foram aprovadas pelo Conselho de Administração 
conforme referido na Nota 2.1. 

Os eventos ocorridos após a data de balanço sobre condições que existiam à data do 
balanço são considerados na preparação das demonstrações financeiras. 

3.3. Principais estimativas e julgamentos 

O ESNL requer que sejam efectuadas estimativas e julgamentos no âmbito da tomada de 
decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores reportados no 
total do activo, passivo, capital próprio, gastos e rendimentos. Os efeitos reais podem 
diferir das estimativas e julgamentos efectuados, nomeadamente no que se refere ao 
efeito dos gastos e rendimentos reais. 

As principais estimativas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios 
contabilísticos são discutidos nesta nota com o objectivo de melhorar o entendimento de 
como a sua aplicação afecta os resultados reportados pela Fundação e a sua divulgação. 
Uma descrição detalhada das principais políticas contabilísticas utilizadas pela Fundação 
é apresentada na Nota 3.2. 

Considerando que em muitas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico 
adoptado pela Fundação, os resultados reportados poderiam ser diferentes caso um 
tratamento diferente tivesse sido escolhido. O Conselho de Administração considera que 
as escolhas efectuadas são apropriadas e que as demonstrações financeiras apresentam de 
forma adequada a posição financeira da Fundação e o resultado das suas operações em 
todos os aspectos materialmente relevantes. Os resultados das alternativas analisadas de 
seguida são apresentados apenas para assistir o leitor no entendimento das 
demonstrações financeiras  e não têm intenção de sugerir que outras alternativas são mais 
apropriadas. 

3.4. Principais pressupostos relativos ao futuro 

Não foram identificadas pelo Conselho de Administração da Fundação situações que 
coloquem em causa a continuidade da Fundação. 

3.4. Principais fontes de incerteza das estimativas 

As principais fontes de incerteza das estimativas encontram-se detalhadas na Nota 3.3. 
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4 Fluxos de caixa 
A Demonstração dos Fluxos de Caixa é preparada segundo o método directo, através do qual 
são divulgados os recebimentos e pagamentos de caixa brutos em actividades operacionais de 
investimento e de financiamento. 

A Fundação classifica os juros e dividendos pagos como actividades de financiamento e os 
juros e dividendos recebidos como actividades de investimento. 

4.1 A 31 de Dezembro de 2013 todos os saldos de caixa e seus equivalentes encontram-se 
disponíveis para uso. 

4.2 A rubrica de caixa e depósitos bancários é constituída como segue: 

2013 2012
Euros Euros

Depósitos bancários:

     Disponibilidades em Outras Instituições de Crédito 771.970 826.944
     Depósito Fundo de Garantia do Microcrédito 74.849 50.000

846.819 876.944

 
 

Em 31 de Dezembro de 2013, a rubrica Disponibilidades em Outras Instituições de Crédito 
apresenta o montante de Euros 846.819 (2012: Euros 876.944), referente a contas de depósitos 
à ordem na Caixa Económica Montepio Geral. A rubrica Depósito Fundo de Garantia do 
Microcrédito apresenta o montante de Euros 74.849 (2012: Euros 50.000), referente ao Fundo 
criado no âmbito do Protocolo de Cooperação entre a Fundação Montepio Geral, o Montepio 
Geral Associação Mutualista, a Caixa Económica Montepio Geral e a Santa Casa da 
Misericórdia (conforme Nota 9). 
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5 Investimentos financeiros 
Esta rubrica é analisada como segue: 

2013 2012
Euros Euros

Participações financeiras 149.714 149.714
Aplicações financeiras 75.440 52.688

225.154 202.402

 
A 31 de Dezembro de 2013 rubrica de Aplicações financeiras apresenta um montante de  
Euros 75.440 (2013: Euros 52.688) correspondente a 800 unidades de participação do Fundo 
MG Tesouraria, que se encontram registadas ao justo valor, em conformidade com a política 
contabilística c). 

A rubrica de Participações financeiras é analisada como segue: 

2013 2012
Euros Euros

Participações financeiras:
     Leacock Seguros 149.639 149.639
     Montepio Gestão de Activos – S.G.F.I., S.A. 75 75

149.714 149.714

 
A 31 de Dezembro de 2013, a participação financeira detida pela Fundação na Leacock 
Seguros no valor de Euros 149.639 (2012: Euros 149.639) corresponde à participação de 19% 
do capital social da empresa. A participação financeira detida pela Fundação no Montepio 
Gestão de Activos – S.G.F.I., S.A. no valor de Euros 75 (2012: Euros 75) refere-se à detenção 
de 15 acções representativas do capital da sociedade. 

 

6 Outras contas a receber 
Esta rubrica é analisada como segue: 

2013 2012
Euros Euros

Outras contas a receber 180 -
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7 Fundos Próprios 
A 31 de Dezembro de 2013, os Fundos próprios da Fundação ascendem a Euros 498.798 
(2012: Euros 498.798). 

Os Fundos Próprios da Fundação são constituídos pela dotação inicial de capital realizada 
pelo Montepio Geral Associação Mutualista, em 4 de Outubro de 1995, no montante de 
cinquenta milhões de escudos e por um reforço de igual montante efetuado também pelo 
Montepio Geral Associação Mutualista, em 30 de Dezembro de 1997, conforme Artigo 5º dos 
Estatutos. 

 
8 Outras reservas e resultados transitados 

Esta rubrica é analisada como segue: 

2013 2012
Euros Euros

Outras reservas 367.280 302.773

 
A variação ocorrida no exercício de 2013 decorre da aplicação de resultados do exercício 
findo a 31 de Dezembro de 2012, deliberada pelo Conselho de Administração e aprovada pelo 
Conselho Geral a 28 de Fevereiro de 2013. 

 

9 Outras contas a pagar 
Esta rubrica é analisada como segue: 

2013 2012
Euros Euros

Outros credores 74.849 50.000
Outros custos por pagar 126.849 163.268

201.698 213.268

 
A 31 de Dezembro de 2013 a rubrica de Outros credores corresponde ao Fundo de Garantia do 
Microcrédito criado no âmbito do Protocolo de cooperação entre a Fundação Montepio Geral, 
o Montepio Geral – Associação Mutualista, a Caixa Económica Montepio Geral e a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa. Este fundo tem como objectivo único cobrir as situações de 
incumprimento no âmbito do microcrédito concedido pela Caixa Económica Montepio Geral 
ao abrigo do protocolo referido anteriormente, tendo sido constituído através de um depósito 
na Caixa Económica Montepio Geral efectuado pelo Montepio Geral - Associação Mutualista 
a favor da Fundação Montepio Geral de igual montante (conforme nota 4). 
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Em 31 de Dezembro de 2013, a rubrica Outros custos por pagar inclui o montante de  
Euros 126.849 (2012: Euros 163.268), referente a compromissos com várias Instituições no 
âmbito da concessão de donativos e prémios assumidos no orçamento de 2013, mas que ainda 
aguardam emissão de recibo, pelo que só serão efectivamente pagos no decurso de 2014. 

 

10 Subsídios, doações e legados à exploração 
Esta rubrica é analisada como segue: 

2013 2012
Euros Euros

Donativos obtidos

     Montepio Geral Associação Mutualista 1.000.000 900.000

1.000.000 900.000

 
 
11 Fornecimentos e serviços externos 

Esta rubrica é analisada como segue: 

2013 2012
Euros Euros

Serviços especializados 11.070 11.070

11.070 11.070
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12 Outros rendimentos e ganhos 
Esta rubrica é analisada como segue: 

  

2013 2012
Euros Euros

Donativos obtidos

     Consignação de IRS 366.128 457.832
     Caixa Económica Montepio Geral 200.000 200.000
     Outros 37.641 35.859

Outros

     Ganhos relativos a exercícios anteriores 21.302 -

625.071 693.691

 
13 Outros gastos e perdas 

Esta rubrica é analisada como segue: 

2013 2012
Euros Euros

Donativos e prémios concedidos 1.604.446 1.491.554
Quotizações 28.000 21.530
Patrocínios - 5.000
Outros 10 -

1.632.456 1.518.084

 
A rubrica Donativos e prémios concedidos inclui o montante de Euros 457.832  
(2012: Euros 482.608) referente a doações no âmbito do projecto Frota Solidária,             
Euros 200.000 (2012: Euros 200.000) referente a doações no âmbito do projecto de Brindes de 
Natal Montepio.  
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14 Ganhos por aumento de justo valor 
Esta rubrica é analisada como segue: 

2013 2012
Euros Euros

Ganhos por aumento de justo valor 22.752 -

22.752 -

 
 

15 Juros e rendimentos similares obtidos 
Esta rubrica é analisada como segue: 

 

2013 2012
Euros Euros

Juros obtidos 80 11

80 11
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15 Transacções com partes relacionadas 
O conjunto de empresas consideradas como partes relacionadas pelo Grupo CEMG é 
apresentado como segue: 

 
Lusitania, Companhia de Seguros, S.A. Montepio Holding, S.G.P.S., S.A.
Lusitania Vida, Companhia de Seguros, S.A. Montepio Crédito - Instituição Financeira de Crédito, S.A.
Nova Câmbios, S.A. Caixa Económica Montepio Geral
Silvip, S.A. Montepio Investimento, S.A.
Futuro – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. N Seguros, S.A.                          
Montepio Gestão de Activos – S.G.F.I.M., S.A. Montepio Recuperação de Crédito, ACE      
MG Investimentos Imobiliários, S.A. Montepio Arrendamento - FIIAH
Bolsimo – Gestão de Activos, S.A. Finibanco Angola, S.A.                 
Residências Montepio, Serviços de Saúde, S.A. Sagies, S.A.
Germont – Empreendimentos Imobiliários, S.A. Polaris - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
NEBRA, Energias Renovables, SL Lestinvest, S.G.P.S., S.A.
HTA – Hotéis, Turismo e Animação dos Açores, S.A. Montepio Mediação - Sociedade Mediadora de Seguros, S.A.
Banco Montepio Geral - Cabo Verde, Soc. Unipessoal, S.A. (IFI)          Nutre, S.G.P.S., S.A.
Montepio Valor - Sociedade gestora de fundos de investimento Montepio Arrendamento II - FIIAH
Finibanco Vida - Companhia de Seguros Vida, S.A. Montepio Arrendamento III - FIIAH
Montepio Imóveis - Sociedade Imobiliária de Serviços Auxilares, S.A. Portugal Estates Fund (PEF) - FIIF
Finipredial  - Fundo de Investimento Imobiliário Aberto Fundo Carteira Imobiliária - FEIIA
Iberpartners Cafés - S.G.P.S., S.A. Montepio Seguros, S.G.P.S., S.A.
Fundo de Pensões CEMG - Gerido pela Futuro Leacock, Lda.
Conselho de Administração Executivo Bem Comum, Sociedade de Capital de Risco, S.A.
Montepio Geral - Associação Mutualista Sociedade Portuguesa de Administrações  
 

À data de 31 de Dezembro de 2013, os débitos e créditos pela Fundação sobre partes 
relacionadas, representadas ou não por títulos, incluindo rubricas de Depósitos à ordem, 
Investimentos financeiros e Outros credores são analisados como segue: 

Depósitos à 
ordem

Participações
financeiras

Aplicações 
financeiras Outros credores

Saldo em 
31 de Dezembro

Euros Euros Euros Euros Euros

Caixa Económica Montepio Geral 846.819 - - - 846.819
Montepio Geral Associação Mutualista / Caixa 
    Económica Montepio Geral - - - 74.849 74.849
Leacock, S.A. - 149.639 - - 149.639
Montepio Gestão de Activos - S.G.F.I., S.A. - 75 - - 75
Fundo de investimento mobiliário - MG Tesouraria - - 75.440 - 75.440

846.819 149.714 75.440 74.849 1.146.822  
À data de 31 de Dezembro de 2012, os débitos e créditos pela Fundação sobre partes 
relacionadas, representadas ou não por títulos, incluindo rubricas de Depósitos à ordem 
Investimentos financeiros e Outros credores são analisados como segue: 

Depósitos à 
ordem

Participações
financeiras

Aplicações 
financeiras Outros credores

Saldo em 
31 de Dezembro

Euros Euros Euros Euros Euros

Caixa Económica Montepio Geral 876.944 - - - 876.944
Montepio Geral Associação Mutualista / Caixa 
    Económica Montepio Geral - - - 50.000 50.000
Leacock, S.A. - 149.639 - - 149.639
Montepio Gestão de Activos - S.G.F.I., S.A. - 75 - - 75
Fundo de investimento mobiliário - MG Tesouraria - - 52.688 - 52.688

876.944 149.714 52.688 50.000 1.129.346
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À data de 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012, os ganhos e perdas da 
Fundação sobre partes relacionadas incluídos nas rubricas de Subsídios, doações e legados à 
exploração são analisados como segue: 

2013 2012
Euros Euros

Caixa Económica Montepio Geral 200.000 200.000
Montepio Geral Associação Mutualista 1.000.000 900.000

1.200.000 1.100.000

 
 

16 Acontecimentos após a data de balanço 
Após a data de balanço e antes das demonstrações financeiras terem sido autorizadas para 
emissão não se  verificaram transacções e/ou acontecimentos relevantes que mereçam 
relevância de divulgação. 
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