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1. Nota prévia 

 

Na senda do que foi o trabalho realizado em 2013, mas também da reflexão 

interna promovida, pretende-se que a Fundação Montepio continue a 

aprofundar a sua missão em prol do bem-estar e da coesão social em Portugal. 

 

Para tanto, e procurando rentabilizar a rede de parcerias construídas, daremos 

continuidade às ações avaliadas positivamente e que obtiveram maior impacto 

social e encetaremos, de igual modo, novos projetos com o objetivo de 

responder às necessidades emergentes. 

 

À semelhança da tendência iniciada nos últimos anos, a Fundação aprofundará 

o caminho da avaliação do impacto, da promoção da capacitação de agentes de 

economia social e do investimento em projetos inovadores, abandonando 

gradualmente a dimensão filantrópica. 

 

Em cumprimento dos novos Estatutos, cuja entrada em vigor se prevê em 2014, 

procurar-se-á identificar e privilegiar as iniciativas empreendedoras, sem apoio 

estatal, que procurem novas abordagens e que estimulem o empoderamento 

dos clientes e as práticas do associativismo. 

 

Na sequência da avaliação da notoriedade da Fundação Montepio realizada em 

2013, pretende-se, também, que 2014 seja um ano de grande investimento na 

divulgação da missão e da atividade da Fundação junto dos seus stakeholders, 

por forma a consolidar o seu posicionamento e sensibilizar positivamente toda 

a cadeia de valor para a importância da responsabilidade social externa. 

 

O Presidente  

 



 

 

 
Proposta de LOE 2014/16 e Programa de Ação e Orçamento da Fundação Montepio para 2014 Pág. 4 

 

 

             

2. Novos desafios sociais 

 

Reiteramos o teor do Plano de Ação da Fundação Montepio para 2013, onde foi 

referido que o envelhecimento da população, as alterações climáticas e a erosão 

dos modelos clássicos das estruturas de governo e de representação, 

constituem alguns dos principais desafios que enfrentamos. 
 

Contudo, a estes reptos aliam-se outros, porventura menos globalizáveis, mas 

que influenciam a definição de políticas e que, inevitavelmente, deveremos 

equacionar neste contexto de planificação da atividade da Fundação Montepio. 
 

A conjuntura socioeconómica adversa que atravessamos e o seu impacto na 

qualidade de vida das famílias suscita outras reflexões, nomeadamente em 

torno da incapacidade de cumprimento das obrigações familiares, do 

renascimento do fantasma da imigração, da ameaça latente do desemprego e da 

precariedade, que reduz a reivindicação e põe em causa direitos sociais há 

muito adquiridos. 
 

A diminuição da presença do Estado em setores chave cria, igualmente, um 

novo campo de ação para as entidades financiadoras como a Fundação 

Montepio, chamada, cada vez mais, a assumir um papel interventor em matéria 

financeira e técnica. 
 

Mas se a carência generalizada que a economia social enfrenta justifica 

amplamente a existência da Fundação, torna também imperioso definir os 

limites da sua influência, uma vez que se assiste à mitigação das tarefas 

fundamentais do Estado e da redução de um sistema de proteção social de que 

o Montepio é complemento e não substituto. 
 

Apesar da sua natureza de organização do terceiro setor, a Fundação Montepio 

tem vindo a beneficiar de uma salutar cumplicidade com outras entidades 

privadas que assumem posições de investidores sociais.  
 

Esta relação de cooperação, permanente, visando a rendibilização de recursos, 

coloca outros desafios metodológicos que não são despiciendos, como a 

mensuração do apoio concedido e a gestão das parcerias. 
 

Estes desafios, que se juntam aos enumerados no planeamento do exercício 

anterior, exigem da Fundação Montepio não apenas a afetação criteriosa de um 

orçamento escasso face às solicitações, mas a procura incessante de caminhos e 

processos modernos de intervenção. 
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3. Novos paradigmas de intervenção 
 

Para responder a novos e exigentes desafios devemos adotar novos 

paradigmas, muitos dos quais já foram elencados no Plano de Ação de 2013. 
 

Justifica-se, no entanto, sublinhar a mais-valia da economia social e dos valores 

mutualistas como estratégias alternativas e complementares perante um 

Estado fragilizado e um tecido social cada vez mais vulnerável. 
 

Efetivamente, a fase conturbada que vivemos incita práticas nobres de 

cidadania responsável, mas abre, de igual modo, campo para o aparecimento de 

medidas assistencialistas que não contribuem para a preservação da dignidade 

e que não reconhecem a heterogeneidade das populações excluídas. 
 

A Fundação Montepio pode contribuir com o seu exemplo para a reflexão sobre 

os temas da pobreza, da intervenção social e do voluntariado, defendendo uma 

prática social inclusiva e não estigmatizante. 
 

Para tal, pode contribuir com uma prática pedagógica, privilegiando a educação 

financeira e a criação de comunidades autofinanciadas em vez do alastramento 

das cantinas sociais, preferindo sustentar a criação de grupos de entreajuda 

para procura de emprego, do que campanhas de doação simples de excedentes, 

estimulando os negócios sociais em vez da manutenção da 

subsidiodependência. 
 

Os paradigmas da intervenção centrada na economia da partilha, na 

sustentabilidade das respostas e no envolvimento dos beneficiários, devem 

assumir-se como estruturantes da intervenção por forma a contrariar os ciclos 

de pobreza, garantir a gestão participada dos destinatários e contribuir para 

uma sociedade responsável. 
 

Efetivando os valores mutualistas, a Fundação Montepio pretende contribuir 

para o combate à exclusão prevenindo, planeando e antecipando, através de 

medidas de poupança, formação e concatenação de esforços em torno de 

objetivos comuns. 
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4.  Linhas de Orientação Estratégica para o triénio 2014/16 
 

Globalmente, as Linhas de Orientação Estratégica (LOE) aprovadas em 2013 

mantém a sua atualidade e são suficientemente abrangentes para nortearem a 

atuação da Fundação em 2014. Foram introduzidas, apenas, algumas questões 

de pormenor decorrentes da experiência de atuação. 
 

Deste modo, as quatro LOE enquadram a atividade do ponto de vista do 

conteúdo e do método, permitindo uma visão integrada dos projetos e ações a 

desenvolver em linha com as prioridades definidas para as demais entidades do 

Grupo Montepio, em especial com o Montepio - Associação Mutualista. 
 

 

Gráfico I – Linhas de Orientação Estratégica 
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4.1 Linha de Orientação Estratégica 1 | Promover respostas económicas e 

sociais inovadoras  

 

A intervenção desenvolvida no decurso de 2013 permitiu confirmar as 

dificuldades sentidas pelas instituições da economia social no domínio da 

sustentabilidade financeira. 
 

Mas as fragilidades que identificámos não se relacionam, apenas, com a redução 

e estagnação dos apoios provenientes do Estado, mas também pela 

insuficiência de competências gestionárias por parte dos seus atores. 
 

Essa insuficiência compromete a capacidade de tomar as melhores decisões em 

matéria de obtenção de financiamento, rentabilização dos recursos existentes e 

planeamento a médio e a longo prazo da intervenção. 
 

Pese embora a Fundação Montepio continuar a receber muitos pedidos de 

apoio pontual, desenquadrados de projetos e sem clara identificação dos 

resultados e do impacto pretendido, parece claro que o caminho deverá ser a 

aposta na consolidação de boas práticas em matéria de gestão e no 

investimento de competências que permitam a autonomia crescente das 

respostas e o estabelecimento de parcerias com outros investidores. 

 

Neste sentido, mantemos os objetivos gerais que já tinham sido equacionados 

no contexto do Plano de Ação de 2013 e para o triénio: 

 

• Apoiar técnica e financeiramente projetos nas áreas da 

solidariedade, saúde, educação e formação, em complemento da 

intervenção do Estado 

• Contribuir para a sustentabilidade dos projetos 

• Fomentar a capacitação dos dirigentes e quadros técnicos das 

organizações, bem como a certificação da qualidade das 

organizações 

 

Dentro destes objetivos gerais não alterámos os objetivos específicos também 

delineados tendo, no entanto, reforçado a ideia de capacitação crescente dos 

atores do terceiro setor e a preocupação em avaliar a mudança daqueles que 

forem abrangidos nas ações promovidas ou financiadas pela Fundação. 
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Gráfico II – Objetivos da LOE 1 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 - Linha de Orientação Estratégica 2 | Apoiar a dinamização da cidadania 

ativa  

 

No domínio da LOE 2 parece-nos importante estimular a indução de modelos 

associativos de governance, estimulando a participação dos colaboradores e dos 

beneficiários na definição e implementação dos planos de ação das 

organizações. 

Objetivos específicos Objetivos gerais 
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No rescaldo do Ano Europeu dos Cidadãos, que não teve a expressão desejada, 

assume particular relevância o esforço que a Fundação Montepio deverá 

continuar a fazer no sentido de participar ativamente nas estruturas nacionais 

e internacionais a que pertence, no sentido de estimular a aproximação entre 

entidades e a construir projetos conjuntos. 

 

Pretende-se, por outro lado, aumentar o número de participações em sessões 

formativas e temáticas, com objetivo de promover a adoção de modelos 

associativos, o envolvimento crescente dos associados na vida das associações e 

valorizar o papel dos dirigentes associativos como voluntários essências à 

vitalidade da sociedade civil organizada. 

 

De igual modo, prevê-se a continuidade de apoios a entidades de referência no 

mundo associativo, em estreita articulação com a área das Relações 

Institucionais para o Terceiro Setor (RITS), na procura do reforço da posição 

integrada do Montepio como maior organização de economia social e mais 

relevante parceiro social e financeiro do setor social. 

 

Pretende-se, por último, estreitar, ainda mais, as relações com a Direção de 

Recursos Humanos do Montepio, bem como com o Montepio - Associação 

Mutualista, com o objetivo de percecionar de que modo será possível 

aproveitar as sinergias e competências obtidas neste domínio ao nível dos 

colaboradores e diversificando a oferta formativa nos domínios da economia 

social e mutualismo. 
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Gráfico III – Objetivos da LOE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos gerais Objetivos específicos 
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4.3 - Linha de Orientação Estratégica 3 | Diversificar geograficamente a 

intervenção da Fundação Montepio  

 

A Fundação tem vindo a assumir-se como um par de referência para 

instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e outras estruturas da 

sociedade civil, não apenas pela diversidade e rigor dos seus apoios, mas por 

procurar chegar onde mais nenhum investidor chega. 
 

Ao reconhecer que, por todo o País, centenas de organizações, dirigidas por 

anónimos voluntários, garantem a prestação de cuidados, a dinamização social 

e cultural e o combate à desertificação, a Fundação contribui para a divulgação 

de boas práticas e para a sua valorização. 
 

Cumprindo a LOE 3 pretende-se que os projetos mais emblemáticos da 

Fundação Montepio possam traduzir a importância de uma descentralização 

das parcerias e um investimento em projetos que atuem fora dos grandes 

centros e, por isso, desprovidos de maior visibilidade e apoios. 
 

Pese embora a predominância de entidades em Lisboa e Porto e a menor 

dinâmica que se pressente em determinadas zonas do país (Trás-os-Montes, 

Algarve e Alentejo) a Fundação Montepio procurará, ao longo do triénio, 

assegurar a sua presença em locais de referência, em articulação com parceiros 

com experiência e legitimidade reconhecidas, como a ANIMAR, a Confederação 

das Coletividades de Cultura e Recreio e a CNIS. 
 

De igual modo, é fundamental promover a realização de sessões temáticas e 

informativas pelo País, no sentido de levar mais longe a imagem da Fundação e 

conhecer, de perto, a realidade social dos concelhos mais isolados e afetados 

pela interioridade e insularidade. 
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Gráfico IV – Objetivos da LOE 3 
 

 

 
 

 

 

4.4 - Linha de Orientação Estratégica 4 | Afirmar a identidade da Fundação 

como protagonista da Responsabilidade Social externa do Grupo Montepio  

 

Em virtude da entrada em vigor da Lei-quadro das Fundações, 2013 foi o ano 

em que se procedeu à alteração dos Estatutos da Fundação Montepio e à 

reflexão interna sobre a definição de uma estratégia de comunicação que 

dissemine a versão atualista da missão e valores. 

 

Objetivos gerais Objetivos específicos 
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Prevê-se que em 2014, e após aprovação da tutela, se possa proceder ao registo 

dos novos Estatutos e respetiva alteração do modelo de governança. 

Ultrapassada esta fase, pretende-se dar início a uma ampla divulgação interna e 

externa da Fundação Montepio, alicerçada em opções gráficas modernas e em 

sintonia com o Grupo Montepio. 
 

Está igualmente prevista a criação de um sítio específico na Internet ou, em 

alternativa, a identificação mais evidente da Fundação Montepio no contexto do 

sítio institucional do Montepio, para reforçar a sua visibilidade enquanto 

instrumento por excelência da responsabilidade social externa do Grupo 

Montepio. 
 

Como resulta do estudo de perceção realizado em 2013 pela GFK, apesar de ser 

avaliado positivamente o trabalho realizado pela Fundação Montepio, ainda se 

regista um significativo desconhecimento da sua atividade junto de alguns 

stakeholders, como associados do Montepio – Associação Mutualista, clientes e 

fornecedores. Assim, continua a ser necessário aprofundar a informação 

dirigida aos colaboradores e às instituições sociais. 
 

Mais do que obter maior notoriedade é conveniente garantir uma correta 

perceção da natureza jurídica, fins prosseguidos e relação face a outras 

estruturas do Montepio, como os serviços comerciais e a Direção de Marketing, 

no sentido de preservar a sua perspetiva ética e de parceria desinteressada. 
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Gráfico V – Objetivos da LOE 4 

 

 

 

 

 

 

 

5. Programa de Ação para o Exercício de 2014 
 

5.1 Projetos próprios da Fundação 

Face ao anteriormente exposto, e sem prejuízo de uma eventual revisão 

decorrente do processo de avaliação previsto para o início do ano, prevê-se a 

continuidade dos seguintes projetos próprios da Fundação Montepio: 

 

 

 

 

 

Objetivos gerais Objetivos específicos 
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 Quadro I 

Projetos próprios Objetivos Parceiros internos Parceiros externos 

 

Frota Solidária 

Garantir a mobilidade de 

grupos vulneráveis e 

apoiar as IPSS na 

efetivação da sua missão 

Direção Central de 

Compras; Direção  

de Marketing; GRPI 

e Lusitania 

Empresa fornecedora das 

viaturas 

Empresa responsável pela 

adaptação 

 

Prémio Escolar Montepio 

Reconhecer e apoiar 

projetos educativos 

inovadores provenientes 

de escolas públicas do 

ensino básico 

 

 

GRPI 

 

Júri 

Escola Superior de 

Educação João de Deus 

 

Prémio Voluntariado 

Jovem 

Identificar e premiar 

projetos inovadores que 

estimulem o voluntariado 

entre os mais jovens 

 

GRPI e Lusitania 

 

Júri 

 

Programa de Educação 

Financeira 

Disponibilizar conteúdos 

sobre valores e poupança 

a crianças, jovens e 

adultos 

GRPI 

GRS (voluntariado 

corporativo) 

Auchan 

Fundação Gonçalo da 

Silveira 

ANJAF 

 

 

5.2 Projetos apoiados e desenvolvidos em parceria 

 

Prevê-se, de igual modo, o arranque e a continuidade dos projetos apoiados e 

desenvolvidos em parceria com outras entidades da economia social e 

investidores. 

Os projetos constantes do quadro seguinte estão em fase experimental e 

correspondem a iniciativas inovadoras sem subvenção do Estado, sendo 

expectável que possam ser reduzidos ou suspensos os apoios assim que 

consigam gerar receitas próprias. 
 

A intervenção da Fundação ultrapassa a subvenção financeira do projeto e 

traduz-se na participação no processo de construção, implementação e 

avaliação do mesmo, numa assunção clara de uma posição de coautor. 
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Quadro II 

Projetos apoiados 

e desenvolvidos em parceria 

Objetivos Parceiros 

internos 

Parceiros externos 

 

 “Mais” 

 

 

Promover a capacitação 

de dirigentes e técnicos 

das IPSS em matéria de 

gestão 

 

 

 

 

RITS; Direção de 

Marketing 

 

Fundação Gulbenkian 

TESE 

Accenture 

UDIPSS de Santarém 

UDIPSS de Lisboa 

Universidade Católica 

Impulso Positivo 

 

“Cuidar Melhor” 

 

 

 

 

 

 

Disponibilizar formação 

e acompanhamento 

técnico a cuidadores de 

pessoas com demência 

(familiares e 

profissionais) 

 

Serviços de Saúde 

Serviços Sociais 

do Montepio; 

GRPI e MGAM 

 

Fundação Gulbenkian 

Associação Alzheimer 

Portugal 

Universidade Católica 

Sonae 

Delta 

Municípios de Cascais, 

Oeiras, Sintra e Porto 

“Impacto Social” 

Promover o 

desenvolvimento de 

práticas de medição do 

impacto social da 

intervenção no terceiro 

setor 

  

CASES 

4 Change 

Plataforma Mobilidade Positiva 

Disponibilizar produtos 

de apoio e soluções 

integradas, promotoras 

da mobilidade de 

pessoas com 

dependência 

 

RITS; Direção de 

Marketing e 

CEMG 

 

Fundação Manuel 

António da Mota 

Mobilidade Positiva 

 

Plataforma sobre fontes de 

financiamento para 

a economia social 

Facilitar o acesso a 

informação sobre 

financiamento e 

disponibilizar apoio às 

instituições para a 

angariação de fontes 

alternativas de 

financiamento 

 

RITS; GRPI 

e Direção de 

Marketing 

 

Fundação Gulbenkian 

Fundação EDP 

TESE 

Call for Action 

Stone Soup 
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5.3 Outros apoios concedidos ao abrigo de protocolos 

 

Merecem, ainda, referência alguns dos apoios mais relevantes cuja 

continuidade se prevê para 2014, face à existência de protocolos de cooperação 

formalizados ou de relações de cooperação técnica/financeira já consolidada e 

que se indicam no quadro seguinte. 
 

Quadro III 

Projetos a  apoiar ao 

abrigo de protocolos 
Objetivos Entidades promotoras 

 

Programa GEPE 

Apoiar a criação de grupos 

de entreajuda para a procura 

de emprego 

 

Instituto Padre António Vieira 

“Mais Proximidade mais 

Vida” 

Desenvolver uma rede de 

apoio às pessoas idosas 

isoladas nos bairros antigos 

de Lisboa e Porto 

 

Centro Social Paroquial de São 

Nicolau 

 

 “Estado Puro” 

Promover a reinserção 

social de pessoas em meio 

prisional, através da 

inserção no mercado de 

trabalho 

Cruz Vermelha Portuguesa 

Certificação das 

universidades seniores 

Promover a certificação da 

qualidade das universidades 

seniores 

 

RUTIS 

“Laços para a Vida” 

Desenvolver o acolhimento 

de jovens universitários por 

pessoas idosas no concelho 

de Évora 

 

Câmara Municipal  

Universidade de Évora 

 

Prémio Bombeiro de Mérito 

Reconhecer os trabalhos de 

investigação na área da 

proteção civil desenvolvidos 

por bombeiros 

 

Liga dos Bombeiros 

Portugueses 

Prémio Envelhecimento 

Ativo 

Reconhecer o mérito das 

pessoas idosas com mais de 

80 que mantém atividade 

Associação Portuguesa de 

Psicogerontologia 

 

“O Associativismo contado 

às crianças”  

 

Divulgar os princípios do 

associativismo junto das 

escolas de forma lúdica 

 

Confederação das Coletividades 

de Cultura e Recreio 
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5.4 Participação em estruturas nacionais e internacionais, assegurada pela 

Fundação Montepio 

 

À semelhança do que se verificou nos anos anteriores, a Fundação assegurará a 

participação do Montepio em diversas estruturas nacionais e internacionais nas 

áreas da responsabilidade corporativa, ética e voluntariado, assumindo um 

crescente papel influenciador, que permite a realização permanente de troca de 

experiência e de divulgação da imagem e princípios mutualistas. 

 

Do quadro seguinte constam as participações mais relevantes e perenes. 

 

Entidades onde a Fundação participa Cargo 

 

GRACE | Grupo para a Reflexão e Apoio à Cidadania 

Empresarial 

 

Presidência 

 

 

BCSD | Conselho Empresarial para o Desenvolvimento 

Sustentável 

 

Participante 

 

Confederação do Voluntariado Português 
 

Participante 

Junior Achievment Membro da Direção 

Centro Português de Fundações Participante 

Comité de Responsabilidade Social do European 

Savings Bank Group  
Participante 

 

Para além das participações assinaladas, são crescentes as solicitações para que 

a Fundação colabore e estabeleça relações de continuidade e de parceria, como 

é o caso da RSO.pt, Portugal Maior, Organização Mundial da Família, Conselho 

de Voluntariado Europeu, sinal evidente da presença e do trabalho que tem 

vindo a ser realizado. 
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6. Orçamento da Fundação Montepio para 2014 
 

 
Proposta de Orçamento 
 
Face ao anteriormente exposto, propõe-se o seguinte orçamento para o ano de 2014: 
 

Rendimentos (valores em euros) 

Subsídio do MGAM 1 000 000,00 

Consignação Fiscal - Imposto sobre o Rendimento 365 000,00 

Doação da CEMG - Donativos de Natal 200 000,00 

Doação CEMG - Cartão + Vida 28 000,00 

Doação da KPMG 11 000,00 

Total 1 604 000,00 

  

  Gastos (valores em euros) 

Promoção de propostas económicas e sociais inovadoras 650 000,00 

Apoio à Cidadania ativa 180 000,00 

Descentralização geográfica da identidade da Fundação 130 000,00 
Afirmação da identidade da Fundação como protagonista da 
RSO 40 000,00 

Projeto Frota Solidária 365 000,00 

Donativos de Natal 200 000,00 

Donativos Cartão + Vida 28 000,00 

Fornecimentos e Serviços de Terceiros 11 000,00 

Total 1 604 000,00 
 
 

António Tomás Correia  

José de Almeida Serra  

Carlos Beato  

Eduardo Silva Farinha  

Álvaro Dâmaso  

 
 
Lisboa, 7 de novembro de 2013 


